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Bilaga 1. Miljölagstiftning och andra miljökrav på Länsstyrelsen 
 
Bilden på framsidan visar volymen av den koldioxid som producerats 2009 genom 
Länsstyrelsens resande med olika färdmedel.  
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1  Inledning 
Som ett led i strävandena att uppnå en hållbar utveckling har regeringen beslutat att alla stat-
liga myndigheter ska införa miljöledningssystem och att staten på detta sätt bör vara ett före-
döme i miljöarbetet. Länsstyrelsen i Gotlands län fick tillsammans med andra statliga myn-
digheter 1999 ett uppdrag från regeringen (Regeringsbeslut 13, M1999/5037/Kn) att införa ett 
miljöledningssystem. Kravet slogs 2009 fast i Förordningen (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter.  
 
En miljöutredning är en nulägesanalys av en verksamhets miljöpåverkan och en viktig grund i 
ett miljöledningssystem. Utredningen är ett internt dokument som riktar sig till alla som deltar 
i Länsstyrelsens miljöarbete. 
 
2004 gjordes en omfattande miljöutredning av Länsstyrelsens verksamhet. Sedan dess har 
drygt fem år gått och verksamheten har minskats och flyttat till nya lokaler. Därför görs nu 
denna nya utredning som bygger på utredningen från 2004.  

2 Avgränsning 
Uppdateringen omfattar framförallt den direkta miljöpåverkan då det är den som förmodas ha 
ändrats mest i och med flytten och minskningen av verksamheten. Då flytten gjordes under år 
2008 baseras miljöutredningen av den direkta miljöpåverkan på data från 2009. 
 
Den direkta miljöpåverkan vi valt att granska är koldioxidutsläpp från tjänsteresor och annan 
förbrukning av fossila bränslen. Vi har också granskat energiåtgång för uppvärmning av 
lokaler samt elförbrukning och avfallshantering 
 
När det gäller den indirekta miljöpåverkan gör vi ingen ny granskning utan använder oss av 
den som gjordes i 2004 års miljöutredning.  

3 Lagstiftning och regelverk 
Länsstyrelsens verksamhet berörs av en mängd olika lagar och regler när det gäller miljö. 
Som statlig myndighet bör vi vara extra noga med att följa dessa. De viktigaste listas i bilaga 
1. 

4 Miljöpåverkan 
När man utreder en verksamhets miljöpåverkan brukar man skilja på två typer av miljöpåver-
kan – direkt miljöpåverkan och indirekt miljöpåverkan.  
 
Den direkta handlar om den påverkan som sker som resultat av den praktiska verksamheten 
som konsumtion av energi för exempelvis uppvärmning, el och transporter. Den direkta mil-
jöpåverkan är oftast negativ i form förbrukande av ändliga resurser och utsläpp av miljöpå-
verkande ämnen. 
 
Indirekt miljöpåverkan är den som sker som resultat av länsstyrelsens beslut, information och 
inköp t.ex. vid utbetalning av ersättningar, dispensgivande, bildande av naturreservat eller 
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upphandlingar. Eftersom Länsstyrelsens uppgift är att arbeta för en hållbar utveckling bör den 
indirekta miljöpåverkan som Länsstyrelsen ger upphov till ofta vara positiv. 

4.1 Direkt miljöpåverkan 

4.1.1 Tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning 
Tjänsteresor och förbränning av fossila bränslen medför miljöpåverkan genom resursförbruk-
ning och utsläpp, främst till luften. Utsläppen till luft är av flera slag men vi har valt att 
granska koldioxidutsläppen eftersom att de bidrar till ett av jordens allvarligaste miljöpro-
blem, den globala uppvärmningen. 
 
Totalt gav Länsstyrelsens tjänsteresor och övrig användning av fossila bränslen upphov till 
utsläpp av drygt 420 ton koldioxid år 2009. Fördelat på årsarbetskrafter blir det ca 2,2 ton per 
person. Koldioxidemissionerna fördelas enligt diagram 1. 
 
 

Buss; 0,5

Övrigt; 137 Flyg; 57

Tåg; 0,0001
Bil; 226

 
Diagram 1. Koldioxidemissioner från tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning [ton koldioxid]. 
 
Länsstyrelsen i Gotlands län är en speciell Länsstyrelse på flera sätt när det gäller bränsleför-
brukning. På grund av att Gotland är en ö måste alla tjänsteresor utanför länet göras med båt 
eller flyg. Det vanligaste färdsättet till fastlandet är flyg då båt tar så pass mycket längre tid. 
Länsstyrelsen i Gotlands län är också speciell genom att den även innefattar det som i andra 
län sköts av skogsstyrelsen inklusive en uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten använ-
der relativt mycket fordon och maskiner vilket gör att mycket koldioxid produceras. Slutligen 
innefattar Länsstyrelsen i Gotlands län också nationalparken Gotska Sandön där stora mäng-
der bränsle går åt för att driva båtar, fordon, maskiner m.m. 

4.1.1.1 Flyg 
Enligt Länsstyrelsens ekonomisystem, Agresso, reste personalen totalt 340 037 km med flyg 
2009. Det går inte att få fram antalet resor genom Agresso eftersom flera resor ofta bokförs på 
samma post med sammanlagd sträcka. Genom resebyrån vi använder oss av, GTS Affärs & 
Privatresor AB - Travelnet Gotland, har det gått att få fram att vi reste 16 085 km på sträckor 
över 50 mil. Resten av tjänsteresorna med flyg, 324 952 km, var alltså under 50 mil. Det är 
inte så konstigt eftersom de absolut flesta flygresorna gått mellan Visby och Bromma.  
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Med hjälp av Naturvårdsverkets schabloner har flygsträckan räknats om till koldioxidutsläpp: 
57 163 kg. Räknat per årsarbetskraft blir det 293 kg. Mängden är antagligen något underskat-
tad då det saknas kilometerangivelse på vissa agressoposter. 

4.1.1.2 Bil 

4.1.1.2.1 Tjänstebilar 
Under 2009 tankades 39 915 liter bensin, 41 563 liter diesel och 4 278 liter E85 med hjälp av 
Länsstyrelsens kontokort hos OKQ8, se diagram 2. Korten används vid tankning av Länssty-
relsens tjänstebilar men även av hyrbilar som hyrs längre tid. Förbränningen av bränslet gav 
upphov till ca 201 ton koldioxid.  
 

Bensin; 39 915

Diesel; 41 563

E85; 4 278

 
Diagram 2. Förbrukning av bränsle för tjänsteresor med bil [liter]. 
 
Under 2009 köptes tre tjänstebilar in till Länsstyrelsen. En av dessa var klassad som miljöbil1. 
De två andra bilarna var lätta lastbilar. I Länsstyrelsens bilpark finns idag en miljöbil, 
Landshövdingens bil. 

4.1.1.2.2 Hyrbilar  
Hyrbilar hyrs nästan alltid genom Hertz då det finns ett statligt avropsavtal med dem. Genom 
Hertz statistik har vi fått uppgiften att koldioxidemissionerna från bilarna som Länsstyrelsen 
hyrt från dem under 2009 varit 3 946 kg. Detta under förutsättning att etanolbilarna har 
tankats med E85-bränsle.  
 
Några bilar har hyrts från andra företag och för en del av dessa har det gått att hitta kör-
sträckor. Räknas dessa in blir utsläppet för 2009 års hyrbilar 4 354 kg.  
 
77 % av bilarna som hyrts har varit miljöbilar1. 

4.1.1.2.3 Privatbilar 

                                                 
1 Enligt definitionen i Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 
2009:1) 
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Länsstyrelsens personal använder också privata bilar i tjänsten. 2009 betalades ersättning ut 
för en körsträcka av 126 766,2 km. Räknas detta om till koldioxidutsläpp med hjälp av Natur-
vårdsverkets normalbilsschablon blir det ca 25 ton. 

4.1.1.2.4 Taxi 
Taxiresor har inte räknats med. Vi har inte lyckats få fram uppgifter på gjorda taxiresor. 

4.1.1.2.5 Bilar totalt 
Det totala koldioxidutsläppet från Länsstyrelsens bilkörning i tjänsten 2009 beräknas vara ca 
226 ton, se diagram 3. Det är antagligen en liten underskattning. Vi vet inte om hyrbilarna 
tankats med Länsstyrelsens kontokort eller av hyrbilsfirman men vi har antagit att hyrbilarna 
tankats med Länsstyrelsens kontokort. De flesta av de bilar som hyrts av andra uthyrningsfir-
mor än Hertz ligger som nämnts tidigare utanför statistiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3. Koldioxidemissioner från tjänsteresor med bil [ton koldioxid]. 

4.1.1.3 Båt och tåg 
I Länsstyrelsens ekonomisystem Agresso registreras sträckan på båt- och tågresor, men efter-
som samma kontonummer används för både båt- och tågresor går de inte att skilja åt. Enligt 
Agresso är totalsträckan av båt- och tågresor 43 237 km. Sträckan är osäker då det ibland sak-
nas kilometeruppgifter i Agresso. 
 
Enligt data från resebyrån som Länsstyrelsen anlitar, GTS, gjordes 190 enkelresor med båt 
2009. De flesta, 140 st, gick mellan Visby och Nynäshamn. 40 st gick mellan Visby och 
Oskarshamn och resten gick till Finland och Baltikum. Den totala sträckan av dessa båtresor 
blir 28 076 km men även här finns en viss osäkerhet eftersom en del båtresor bokas utan hjälp 
av resebyrån.  
 
Vi har inte funnit något bra sätt att räkna om båtsträckan till koldioxidemissioner. Att bara 
dela hela båtens bränsleförbrukning med genomsnittligt antal passagerare skulle inte vara 
rättvisande då en stor del av båtens last består av fraktgods. 
 
Genom att subtrahera sträckan för båtresor från sträckan för både båt- och tågresor får man en 
sträcka för tågresor: 15 161 km, se tabell 1. Även den här sträckan är förstås osäker då den 

Tjänstebilar; 197

Hyrbilar; 4

Privata bilar; 25
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bygger på osäkra uppgifter. Det spelar dock mindre roll då tågresor åstadkommer väldigt små 
koldioxiemissioner. Hela sträckan ger bara utsläpp av 88 gram koldioxid enligt Naturvårds-
verkets schabloner. 
 
Tabell 1. Sträckor för båt- och tågresor. 
Båt- och tågresor enligt Agresso 43 237 km  
Båtresor enligt GTS 28 076 km  
Differensen = tågresor 15 161 km  
 

4.1.1.4 Buss 
Bussresor går inte att söka ut i Agresso då de nästan alltid ligger i samma post som flygresor. 
I GTS statistik kan man utläsa att Länsstyrelsen köpt 564 resor med buss eller taxi. Taxi och 
buss särskiljs alltså inte. Det man kan se är dock att den stora majoriteten buss- eller taxiresor 
är resor från eller till en flygplats. Om man gör det grova antagandet att alla 564 resorna är 
med buss, att de i genomsnitt är två mil och att de görs med hälften dieseldrivna landsvägs-
bussar och hälften stadsbussar ger Naturvårdsverkets schablon ett koldioxidutsläpp på ca ett 
halvt ton. 

4.1.1.5 Övrig bränsleförbrukning 
Utöver bränsle till fordon använder Länsstyrelsen bränsle till motorredskap, båtar, manskaps-
bodar m.m. Länsstyrelsen köpte under 2009 in 10 436 liter bensin, 28 m³ diesel och 13 894 kg 
gasol. Bensinen används till motorredskap inom uppdragsverksamheten, dieseln används på 
Gotska Sandön och gasolen används för att värma upp manskapsbodar. Detta bränsle gav 
upphov till ungefär 137 ton koldioxid fördelat enligt diagram 4. 

Bensin; 25

Diesel; 71

Gasol; 42

 
Diagram 4. Koldioxidemissioner från övriga bränslen [ton koldioxid]. 

4.1.2 El 
Länsstyrelsen förbrukade 366 626 kWh elektricitet under år 2009 vilket motsvarar 1 879 
kWh/person. Förbrukningen fördelades på flera olika elabonnemang och platser enligt dia-
gram 5 och 6.  
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All elektricitet framställdes från förnyelsebara energikällor. Fastighetselen till Visborg produ-
ceras av vatten-, vind och bioenergi. Elektriciteten till Residenset kom till 95 % från vatten-
kraft och till 5 % från vindkraft. Övrig el producerades med vattenkraft i Lule älv. 
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Diagram 5. Årsförbrukning av el 2009 fördelat på de olika abonnemangen [kWh]. 
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Visborg; 197

UV; 52

Residenset; 33

Naturum; 58

 
Diagram 6. Årsförbrukning av el fördelat på olika platser [MWh]. 
 

4.1.2.1 Visborg 
På Visborg, Länsstyrelsens administrativa centrum, finns två elabonnemang. Det ena är för 
kontorselektriciteten som är el till kontorsmaskiner, belysning m.m. i lokalerna. Det andra är 
för fastighetselektriciteten och det är el till ventilation, belysning utomhus och i trapphus samt 
till kylning på sommaren. Abonnemanget för fastighetsel är gemensamt med SIDA som har 
lokaler i samma hus. Eftersom Länsstyrelsen har 71 % av kontorsytan beräknas 71 % av för-
brukningen på abonnemanget för fastighetsel höra till Länsstyrelsen.  
 
2009 förbrukade Visborg 92 455 kWh kontorsel och 104 479 kWh fastighetsel. Fördelat på 
personer som varit anställda där blir det 1 651 kWh/person. Fördelat på yta blir det 49 
kWh/m². 

4.1.2.2 Residenset 
Residenset delas numera med en annan hyresgäst och elåtgången fördelas i proportion till 
lokalytan. Till residenset hör också skyddsrummen under gården. I Residenset inklusive 
skyddsrummen förbrukades 51 747 kWh under 2009 vilket motsvarar 37,5 kWh/m². 

4.1.2.3 Uppdragsverksamheten 
Uppdragsverksamheten har de flesta av sina lokaler på gamla P18-området i Visby men de 
har även en lokal på Kvarnbacken i Hemse. 

4.1.2.3.1 Gamla P18-området 
På P18-området finns tre elabonnemang. Ett för huvudbyggnaden på Regementsgatan 28 och 
två som hör till förråden på Regementsgatan 27 och 29. Totalt förbrukades här 52 120 kWh 
under 2009 varav huvuddelen, 51 747 kWh, på Regementsgatan 28. Fördelat på de som 
jobbat på uppdragsverksamheten blir det 687 kWh/person. Fördelad på huvudbyggnadens yta 
var förbrukningen 38 kWh/m².  

4.1.2.3.2 Kvarnbacken 
På Kvarnbacken i Hemse finns tre olika elabonnemang som faktureras Länsstyrelsen av hy-
resvärden. 2009 förbrukades här 26 560 kWh el. Lokalerna är eluppvärmda och elektriciteten 
som används för värme går inte att skilja från den som används till övrigt. Hela elförbruk-
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ningen har därför räknats som värmeförbrukning då man kan anta att större delen har gått åt 
till uppvärmning.  

4.1.2.4 Vattenståndsmätare i Fleringe 
I Nors i Fleringe finns ett elabonnemang som används för att strömförsörja en vattenstånds-
mätare. Här förbrukades 5 kWh under 2009. 

4.1.2.5 Naturum 
I naturum förbrukades 57 823 kWh el under 2009 vilket motsvarar 123 kWh/m². Det här är en 
väldigt hög elförbrukning och det har visat sig att naturums granne, Forum Östersjön, använt 
el från naturums abonnemang. Det här kommer att justeras i efterhand under 2010. 

4.1.2.6 Gotska Sandön 
Gotska Sandöns el levereras av Sjöfartsverket. Till denna utredning har vi inte lyckats få fram 
elförbrukningen på Gotska Sandön. 

4.1.3 Uppvärmning 
Totalt förbrukade Länsstyrelsen 511 747  kW värme på fem olika ställen, se diagram 7. Här 
räknas alltså hela elförbrukningen vid kvarnbacken in. Fördelat på den uppvärmda ytan blir 
det 75 kW/m². Fördelat över antalet anställda blir det 2 622 kWh/person.  
 
All värme producerades från förnybara energikällor. Byggnaderna i Visby fick sin värme från 
fjärrvärmeverket i Visby som eldas med flis, naturum fick sin värme från flispannan på Vam-
lingbo prästgård, Kvarnbacken fick sin värme från el som producerats av vattenkraft i Lule 
älv. 
 

Visborg; 222

UV; 134

Residenset; 79

Naturum; 51

Kvarnbacken; 27

 
Diagram 7. Årsförbrukning av värme fördelat på de olika byggnaderna [MWh]. 

4.1.3.1 Visborg 
Visborg var den byggnad som hade högst värmeförbrukning år 2009: 221 686 kWh. Det var 
samtidigt den byggnad som hade lägst värmeförbrukning per ytenhet: 55 kWh/m². 

4.1.3.2 Residenset 
I Residenset förbrukades 2009 enligt uppgift från hyresvärden 81 kWh/m². Det blir totalt 
79 056 kWh. Residenset förbrukade alltså nära 50 % mer värme än Visborg per ytenhet. 
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4.1.3.3 Uppdragsverksamheten 

4.1.3.3.1 Gamla P18-området 
Här är det en byggnad med kontor, verkstäder och garage som värms upp. 2009 gick där åt 
133 617 kWh fjärrvärme, vilket blir 97 kWh/m². Här var alltså värmeåtgången per ytenhet 20 
% högre än i residenset. 

4.1.3.3.2 Kvarnbacken 
Byggnaderna på Kvarnbacken förbrukade 26 560 kWh el och vi antar att det mesta användes 
till uppvärmning. Energiåtgången per ytenhet blir med detta beräkningssätt 162 kWh/m² vil-
ket tre gånger så mycket som i Visborg. 

4.1.3.4 Naturum  
I naturum förbrukades 50 828 kWh värme under 2009. Det motsvarar108 kWh/m² vilket är 
dubbelt så mycket som förbrukningen på Visborg. Det är anmärkningsvärt då naturum nästan 
inte används på vintern och då det aldrig värms upp till normal rumstemperatur. 

4.1.3.5 Gotska Sandön 
Gotska Sandöns byggnader värms upp med en jordvärmepump. Pumpen går på el men idag 
har vi inga siffror på värmeåtgången. 

4.1.4 Avfallshantering 
I cafeterian, Visborgsallén 4, finns uppsamlingskärl för brännbart, plastförpackningar, pap-
persförpackningar och plåtförpackningar. Allt som läggs i dessa lämnas som blandat avfall 
och hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.  
 
Länsstyrelsen har ett sophämtningsabonnemang som gäller blandat avfall.  
 
Pappersavfall hämtas varje vecka, wellpapp hämtas varannan vecka. Plast körs till återvinning 
av vaktmästeripersonalen vid behov. 
 
På två ställen i huset, Visborgsallén 4, finns insamlingskärl för farligt avfall. Innehållet i dessa 
lämnas till Stena Miljö för återvinning. Batterier som lämnas till vaktmästeriet lämnas till 
kommunens insamling av farligt avfall. 

4.2 Indirekt miljöpåverkan 

4.2.1 Värdering av indirekta miljöaspekter 
2003 gjordes en enkätundersökning om den egna verksamhetens indirekta miljöpåverkan. 
Enkätsvaren låg till grund för en värdering och rangordning av verksamhetsområden i förhål-
lande till deras miljöpåverkan. Slutsatsen blev att de verksamhetsområden med högst indirekt 
miljöpåverkan som bör prioriteras i miljöarbetet är: 

• Upphandling 
• Samrådsyttranden till kommunens förslag till detaljplaner 
• Miljömålsarbetet 
• Skydd av områden och arter 
• Efterbehandling av förorenade områden 
• Prövning av miljöfarlig verksamhet 
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• Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar 
• Stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 

Verksamhetsområdena kvarstår fortfarande 2010 och prioriteringen bör fortfarande vara 
aktuell.  

4.2.1.1 Upphandling  
Det område med indirekt miljöpåverkan som bedömdes ha särskilt stor potential till 
förbättring vid undersökningen 2003 var upphandling. Det är det enda verksamhetsområde 
där vi tagit fram någon form av mått på påverkan i denna utredning. 
 
2009 gjordes bara tre upphandlingar över gränsen för direktupphandling på Länsstyrelsen. De 
var upphandlingen av de tre tjänstebilarna som nämns under 4.1.1.2.1 ovan. Vid en av dessa, 
alltså 33 %, ställdes miljökrav. 

4.2.1.2 Övriga verksamhetsområden 
Det finns redan mätetal för flera av de övriga verksamhetsområdena, t.ex. hur stor yta av olika 
naturtyper som skyddats eller hur mycket miljöstöd av olika typer som delats ut. Det finns 
även mål för flera av dessa, t.ex. hur stor yta skog som ska skyddas. Sådana mätetal och mål 
bör inkorporeras i Länsstyrelsens miljöledningsarbete i framtiden. 

5 Förbättringsmöjligheter 
De områden med direkt miljöpåverkan som bedöms ha särskilt stor potential till 
förbättring för närvarande är tjänsteresor, avfallshantering och upphandlingar.  

5.1 Tjänsteresor 
Länsstyrelsens tjänsteresor ger som sagts ovan ett koldioxidutsläpp på 2,2 ton per anställd. 
Det är ett relativt stort utsläpp. Jämför med hela Sveriges genomsnittliga utsläpp per invånare 
5,6 ton (2008).  

5.1.1 Bilresor 
Det finns två sätt att minska utsläppen från bilresor, som står för den största andelen av våra 
koldioxid utsläpp. Det ena är att minska den tillryggalagda sträckan genom bättre planering 
och samordning. Det andra är att använda bilar med lägre förbrukning av fossila bränslen. Det 
enklaste är troligen att ersätta en eller flera av Länsstyrelsens tjänstebilar med miljöbilar. Det 
innebär förstås en ekonomisk belastning men den kan kompenseras, åtminstone delvis, genom 
lägre bränslekostnad. 

5.1.2 Flygresor 
Det bästa sättet att minska koldioxidbelastningen från flygresor är att flyga mindre. Ett sätt är 
att ersätta möten på fastlandet med distansmöten via telefon-, video- eller IT-konferenser. 
Enligt § 15 i Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en 
myndighet så långt det är möjligt använda en energieffektiv informationsteknik som verktyg 
för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- 
och resepolicy. 

5.2 Avfallshantering 
Länsstyrelsen bör sortera sitt avfall och ha ett sophämtningsabonnemang för sorterat avfall. 
Ett abonnemang som gäller avfall sorterat i brännbart och kompost är både bättre miljömäs-



13 

sigt och billigare. Nackdelen kan vara att sorteringen kräver mer yta och större personalresur-
ser, men i dagens läge när avfallssortering börjat bli en självklarhet i hushållen, bör även 
Länsstyrelsen sortera sitt avfall. 

5.3 Upphandlingar 
Upphandlingar bedömdes ha stor potential till förbättring i Länsstyrelsens miljöutredning 
2004 och vi bedömer att så är fallet även idag. Enligt lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling får en myndighet ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster och 
enligt § 13 i Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en 
myndighet miljöanpassa sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig. 



 

Bilaga 1. Miljölagstiftning och andra miljökrav på Länsstyrelsen 
 

Tabell 1. Miljölagstiftning mm gällande miljöledningsarbetet 
Krav enligt Vad säger kravet? 
Regeringsbeslut 13 
1999-12-09, M1999/5037/Kn 

” Regeringen beslutar att ge följande myndigheter i uppdrag att införa miljöled-
ningssystem:… Länsstyrelsen i Gotlands län… 
Myndigheterna skall systematisera miljöhänsyn i sina ordinarie verksamheter.” 
 

Förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndig-
heter 

3 § En myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha 
ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så 
att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systema-
tiskt sätt.  
 
Hela förordningen rör krav på myndighetens miljöledningssystem. 
 

Tabell 2. Miljölagstiftning gällande tjänsteresor 

Krav enligt Beskrivning 

5 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara 
miljöbilar (undantag för bl a bilar med fler än 5 platser).  
7 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som 
inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad 
körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. 

Förordning 
om miljö- och trafiksäkerhets-
krav för 
myndigheters bilar och bilresor 
(SFS 2009:1) 

14 § En myndighet ska se till att de bilar som myndigheten använder och som är 
utrustade med teknik för drift helt eller delvis med förnybara bränslen, i största 
möjliga utsträckning drivs med sådana bränslen. 

Tabell 3. Miljölagstiftning gällande energieffektivisering  
Förordning (2009:893) om 
energieffektiva åtgärder för 
myndigheter 

3 § Varje myndighet ska genomföra minst två av följande åtgärder: 
1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om 

energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs 
som krav, 

2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens 
energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva 
produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 

3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i vilo-
läge, 

4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 
2 och 3, 

5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, 
eller 

6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller 
vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller 
hyr mer energieffektiva. 

 
Åtgärderna ska genomföras fortlöpande, exempelvis inom ramen för myndighetens 
miljöledningssystem. Vid inköp av fordon gäller förordningen (2009:1) om miljö- 
och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 
 
4 § Myndigheterna ska rapportera till Statens energimyndighet senast den 1 juni 
2010 vilka av de åtgärder som anges i 3 § första stycket som de avser att genomföra.
  Om en myndighet efter rapporteringen ändrar valet av åtgärd ska Statens energi-
myndighet snarast informeras om detta och myndigheten ska rapportera den nya 
åtgärden enligt första stycket. 
  Myndigheten ska på begäran lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och 
utvärdering av åtgärderna till Statens energimyndighet. 



 

Tabell 4. Miljölagstiftning gällande avfall 
Krav enligt Beskrivning 

43 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteck-
ningar om  
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, 
2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och 
3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. 
 
39 § Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att 
kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 
eller 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undanta-
gits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kon-
trollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet. 
 

Avfallsförordning (2001:1063) 

23 § Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektro-
niska produkter ska  
1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från 
annat avfall, och 
2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar återan-
vändning av hela eller delar av produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller 
annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
  Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batteriet med 
lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tillämpningen av första 
stycket 1 avlägsnas från den andra varan. 
 

Förordning (1994:1205) om 
producentansvar för returpapper 

2 § Med returpapper avses i denna förordning avfall av tidningar. 
  Med tidningar jämställs tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper. 
5 § Hushåll och andra konsumenter av tidningar skall sortera ut returpapper från 
hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem 
som producenterna tillhandahåller. 
 

Gotlands kommuns renhåll-
ningsordning: Föreskrifter om 
avfallshantering för Gotlands 
kommun 

1 kap. Inledande bestämmelser  

5 § Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig informerade om gällande regler för 
avfallshanteringen samt att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i 
eller är verksam i fastigheten om dessa.  

Ansvarig för hanteringen av avfallet innan detta hämtas av kommunen är fastig-
hetsinnehavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.  

2 kap. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

1 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera sitt avfall enligt 
vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt vad som anges i bilaga 1 till dessa 
föreskrifter. Utsorterade avfallsslag enligt nedan hämtas i särskild ordning vid fas-
tigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats 
som anvisas. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta 
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 

2 § Med kärl- och säckavfall förstås i dessa föreskrifter sådant brännbart hushålls-
avfall som återstår efter att grovavfall, farligt avfall, restavfall samt producentan-
svarsavfall sorterats ut. Kärl- och säckavfall hämtas av renhållningsentreprenören. 

3 § Med kompost förstås i dessa föreskrifter matavfall och annat lättnedbrytbart 
organiskt avfall som kan sorteras ut från kärl- och säckavfall. Utsorterad kompost 
hämtas av renhållningsentreprenören om hemkompostering inom fastigheten inte 
sker från och med den tidpunkt som Renhållningen meddelar. Utsorterad kompost 
ska hållas avskilt från annat avfall. 



 

Krav enligt Beskrivning 
4 § Restavfall som utgörs av utsorterat ej brännbart kärl- och säckavfall lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler eller efter Renhållningens anvisningar. Sorter-
ingsanvisningar lämnas av Renhållningen. Restavfall hanteras enligt sorteringsbila-
gan. 

5 § Grovavfall är sådant tungt eller skrymmande hushållsavfall som inte är lämpligt 
att samla in i kärl eller säckar. Grovavfall från hushåll lämnas vid kommunens åter-
vinningscentraler. Hushåll och fastighetsinnehavare kan mot särskild avgift beställa 
hämtning av grovavfall. Grovavfall hanteras enligt sorteringsbilagan. 

6 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets 
farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara 
tydligt märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall lämnas vid kom-
munens miljöstationer. Se sorteringsbilagan. 

7 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets 
avfall av elektriska och elektroniska produkter, så kallat elavfall, och hålla detta 
avskilt från annat avfall. Elavfall lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Se 
sorteringsbilagan. 

Skyldighet att lämna avfall 

10 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållningen eller 
av Renhållningen anlitad entreprenör om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 

Tabell 5. Miljölagstiftning gällande inköp och upphandling 
Krav enligt Vad säger kravet? 
Miljöbalken  4 § Kap 2. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotek-
niska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, 
om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 
mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
 

Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling 

2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndighe-
ter anordnar projekttävlingar. 
 
3 § Kap 6. En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som 
prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall 
vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår. 
 
7 § Kap 6. Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av pre-
standa- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifikationer, 
eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om  
1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller 
tjänster som skall upphandlas, 
2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och 
3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter. 
 
  Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är försedda 
med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifikationer som 
angetts i förfrågningsunderlaget men skall godta även annat lämpligt bevis för att så 
är fallet. 
 
13 § Kap 6. En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga 
och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i 
annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 
 
15 § Kap 11. Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra 



 

Krav enligt Vad säger kravet? 
stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifikat som 
intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, skall myndigheten 
hänvisa till förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt delta-
gande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljöredovisningsord-
ning (EMAS) eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska 
eller internationella standarder. Miljöledningsstandarderna skall vara certifierade av 
organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller internationella standarder för 
certifiering. 
  Myndigheten skall godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom 
EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder som 
lämnas av leverantörer. 
 
1 § Kap 12. En upphandlande myndighet skall anta antingen 
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myn-
digheten, eller 
2. det anbud som innehåller det lägsta priset. 
  Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall 
myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kon-
traktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostna-
der, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, 
service och tekniskt stöd. 
  En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen eller i förfråg-
ningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet som kommer att 
tillämpas. 
 
7 § Kap 15. Bestämmelserna i 6 kap. 4 och 7 §§ om uppgifter i de tekniska 
specifikationerna respektive miljömärken gäller vid offentlig upphandling som 
avses i detta kapitel. 
  Av förfrågningsunderlaget skall det framgå om ett anbud kan komma att antas utan 
föregående förhandling. 
  En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få förfrågnings-
underlaget på samma villkor som andra leverantörer. 
 
14 § Kap 15. En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga 
och andra villkor för hur kontrakt skall fullgöras. Dessa skall anges i annonsen om 
upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget. 

Tabell 6. Miljölagstiftning gällande kemiska produkter 
Krav enligt Vad säger kravet? 
Miljöbalken  4 § Kap 2. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotek-
niska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, 
om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 
mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
 

Förordning (1977:994) om för-
säljning och förvaring av vissa 
flyktiga lösningsmedel m.m. 

1 § 1 p. Förordningen gäller flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller 
kan befaras medföra berusning. 
 
2 § En vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant sätt att dess användning i berus-
ningssyfte hindras eller motverkas. 
 

Lag (1961:181) om försäljning av 
teknisk sprit m.m. 

6 § Försäljning av teknisk sprit i annat fall än från apotek får med nedan i andra 
stycket angivna undantag ske endast till den som fått Läkemedelsverkets tillstånd till 
inköp. 

Läkemedelsverkets verkställig-
hets- och denatureringsföreskrif-
ter (LVFS 1995:2) för teknisk 
sprit m.m.; 

6 § Teknisk sprit får inte användas till annat ändamål eller på annan plats än vad 
som angetts i ansökan. 

7 § Teknisk sprit får inte förvaras på annan plats än den som angetts i ansökan. Den 



 

Krav enligt Vad säger kravet? 
 skall förvaras oåtkomlig för obehöriga och under betryggande kontroll så att den 

inte används till annat ändamål än det som angetts i ansökan. 
Lag (1988:868) om brandfarliga 
och explosiva varor  

11 § Den som hanterar eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt 
eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd till det. 
 
13 § Frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor som rör annan än Försvars-
makten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket prövas av den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. 
 
14 § Tillstånd skall begränsas till viss tid och innehålla de villkor som kan förutses 
vara erforderliga från brand- och explosionssynpunkt under tillståndets giltighetstid.
  Om det behövs från brand- eller explosionssynpunkt får tillståndsmyndigheten 
under tillståndets giltighetstid föreskriva att nya eller ändrade villkor skall gälla för 
tillståndet. 

Kemikalieinspektionens före-
skrifter (KIFS 2008:2) om ke-
miska produkter och biotekniska 
organismer 

3 § Termer och begrepp som används i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter har samma betydelse 
i dessa föreskrifter. 
 
7 § Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljö-
risker förebyggs. 
 
8 § Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små 
barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. 
 
9 § Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 7-14 
§§ förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Tabell 7. Andra krav och förväntningar 
Krav / förväntningar enligt Vad säger kravet? 
Regionala miljömål  
Nationella miljömål 

Innehåller en rad krav som rör Länsstyrelsen under rubrikerna 
• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Giftfri miljö  
• Skyddande ozonskikt  
• Säker strålmiljö  
• Ingen övergödning  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård  
• Myllrande våtmarker  
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap  
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv 
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