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Förord 
Statliga myndigheter har ett ansvar för att bidra till att generationsmålet och de 
nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Myndigheterna ska därmed vara förebilder i 
miljöarbetet genom att införa och utveckla miljöledningssystem enligt  
förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter1. Syftet med 
miljöledningssystemet är att säkerställa att myndigheternas miljöarbete genomförs 
på ett systematiskt och effektivt sätt så att verksamheten bidrar till en ökad 
miljönytta. Miljöledningssystemet ska integreras inom ramen för myndighetens 
verksamhet.   
 
Miljöledningssystemet ställer bland annat krav på att det ska finnas en miljöpolicy, 
att myndigheternas aktiviteter med en betydande direkt och indirekt miljöpåverkan 
har identifieras och att interna miljömål och handlingsplaner har upprättats. 
Handlingsplanerna ska innehålla de åtgärder som myndigheterna vidtar för att nå 
sina interna miljömål. Det ska också finnas rutiner för att ställa miljökrav på 
leverantörer, och rutiner för uppföljning och redovisning av myndigheternas 
miljöprestanda.    
 
De myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen ska varje år redovisa 
miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanfattar 
myndigheternas miljöledningsarbete i en rapport som redovisas till regeringen.  
 
Nytt för i år är att uppföljningen av förordning (2014:480) om myndigheters inköp 
av energieffektiva varor, tjänster och byggnader2 har skett i samband med att 
myndigheterna redovisar sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.   
    
Av förordningen framgår att Naturvårdsverket ska lämna en sammanfattning av 
myndigheternas årliga redovisningar till regeringen senast den 15 april varje år. 
Denna rapport utgör Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget och är en  
sammanfattning av 2014 års miljöledningsarbete i staten.  För verksamhetsåret 
2014 har samtliga myndigheter redovisat till Naturvårdsverket.  
 
Rapporten är författad av Kristina von Oelreich, Roger Jonsson, Lina Segrell och 
Jannica Häggbom på Naturvårdsverket. 
 
Stockholm april 2015 
 
Naturvårdsverket 

                                                      
1 Benämns miljöledningsförordningen i rapporten. 

2 Benämns förordningen om energieffektiva inköp i rapporten.  
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Sammanfattning 
Under 2014 har ytterligare fem myndigheter miljöcertifierat sin verksamhet enligt 
ISO 140013. En myndighet har registrerats enligt EMAS4 och en har avregistrerats.  
 
Myndigheterna har under 2014 fortsatt att utveckla sitt miljöledningsarbete men  
behöver stöd genom ytterligare vägledning från Naturvårdsverket.  
Naturvårdsverket kommer arbeta vidare med att stärka och målgruppsanpassa 
vägledningen för att få en tydligare koppling till generationsmålet och de nationella 
miljökvalitetsmålen. Medelvärdet för samtliga myndigheters poäng för kvalitativa 
rankingen har höjts från 6,4 till 7,0 mellan 2013 och 2014. 
 
Nästan samtliga myndigheter redovisar att de använt IT för att minska 
energianvändningen och antalet tjänsteresor (Grön IT). Vanliga åtgärder för att 
minska energianvändning är att införskaffa energisnål IT-utrustning och övergång 
till virtuella servrar. Många anger att de satsar på närvaro- och tidsstyrd belysning, 
värme och ventilation. Förbättrad energiövervakning har några infört som underlag 
för att genomföra åtgärder. För att minska resandet tillhandahåller de flesta 
myndigheter teknik för video-, webb- och telekonferenser. Flera myndigheter har 
utökat möjligheten till e-utbildningar.  
 
Flera myndigheter har under 2014 inlett ett samarbete eller utökat sitt samarbete 
med sin fastighetsägare för att minska energianvändningen i lokalerna och några 
har tecknat Grönt hyresavtal.  
 
Även om miljöledningsarbetet fortsätter att utvecklas kan inte en tydlig minskning 
av koldioxidutsläpp och energianvändning. 
 
Nytt för i år är att uppföljningen av förordningen om energieffektiva inköp har 
rapporterats av myndigheterna i samband med att de redovisat sitt 
miljöledningsarbete. Rapportering enligt förordningen sker för första gången i år 
och får ses som en nollmätning över myndigheters systematiska energiarbete och 
ställda krav vid upphandlingar.  
 
Andelen upphandlingar där miljökrav har ställts har ökat från föregående 
rapportering. Upphandling är ett område där myndigheterna har svårt att ta fram 
siffror, varför det åter bör framhållas att jämförelser mellan år och myndigheter är 
osäkra. Två statliga inköpscentraler, Arbetsgivarverket och Kammarkollegiet, har 
redovisat tio upphandlade ramavtal under 2014. 
   

                                                      
3 SS-EN ISO 14001:2004 är en internationell miljöledningsstandard. 

4 EMAS – Eco-Management  and Audit Scheme (EU:s frivilliga miljölednings- och 
miljörevisionsordning). 
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Naturvårdsverket har i år valt att separat redovisa miljöledningsarbetet för de sju 
myndigheter som under 2014 tillhörde Försvarsdepartementet5. Av dessa har fyra 
höjt sitt värde i den kvalitativa rankingen jämfört med 2013. Endast en av 
myndigheterna är certifierad enligt ISO 14001. 
 
Under 2014 genomfördes det länsstyrelsegemensamma projektet ”Effektivare 
energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem.” Projektet har bl.a. 
resulterat i ett nätverk för miljösamordnare på länsstyrelser. Vidare har en 
åtgärdsplan med förslag till miljöledningsåtgärder tagits fram och presenterats för 
länsråden. I slutredovisningen anges att miljöledningsarbetet på flera länsstyrelser 
har utvecklats i positiv riktning under projektets gång. 
 
Under 2014 genomförde Naturvårdsverket en kundundersökning för att mäta olika 
leveranser till kund, bl.a. Miljöledning i staten. Svarsfrekvensen bland 
myndigheterna blev 82 %, vilket visar att det finns stort intresse att svara på frågor 
kring myndighetens miljöledningsarbete. Nöjd Kund Index (NKI) blev 59 vilket 
anses vara ett bra resultat.  
 
I årets redovisning har Naturvårdsverket valt att utelämna den poängbedömning 
och ranking som tidigare år har genomförts utifrån om myndigheterna har besvarat 
frågorna i bilagan till miljöledningsförordningen. Naturvårdsverket har för tredje 
året i rad istället valt att särskilt granska och ranka kvaliteten på myndigheternas 
miljöpolicy, interna miljömål och måluppfyllelse. Granskningen visar att 
myndigheterna har förbättrat sin redovisning inom ovanstående områden.   

                                                      
5 Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission 

tillhör från 1 januari 2015 Justitiedepartementet. 
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Inledning 
Statliga myndigheter ska införa och utveckla miljöledningssystem enligt 
miljöledningsförordningen. Miljöledningssystemet ska innehålla följande: 
  
• En miljöutredning som identifierar myndighetens miljöpåverkan och  
  miljökrav i lag och annan författning och som uppdateras minst vart femte år 
• En miljöpolicy 
• Mätbara interna miljömål 
• En handlingsplan med åtgärder, resurser och ansvarsfördelning 
• Tydlig ansvarsfördelning för miljöarbetet  
• Dokumenterade rutiner för att minska negativ miljöpåverkan och öka  
  den positiva miljöpåverkan  
• Rutiner för att miljöanpassa upphandlingarna där så är relevant  
• Information och utbildning som utvecklar personalens miljökompetens 
• Användningen av energieffektiv informationsteknik 
• Årlig revision och genomgång av miljöledningssystemet 
• Årlig uppföljning och redovisning av resultatet på ledningsnivå 
 
Enligt förordningen bör myndigheter med betydande miljöpåverkan registrera sig 
enlig EMAS eller certifiera miljöarbetet enligt ISO 14001. 
 
De myndigheter som omfattas av förordningen ska varje år i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av sitt miljöledningsarbete till regeringen 
och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska årligen göra en sammanfattning av 
myndigheternas rapporteringar och redovisa resultatet till regeringen senast den 15 
april. Nytt för i år är att uppföljning av förordningen om energieffektiva inköp har 
skett i samband med att myndigheterna redovisat sitt miljöledningsarbete till 
Naturvårdsverket. Resultatet från rapporteringen redovisas under avsnittet 
”Rapportering inom energiområdet”.      
 
Rapporterande myndigheter 

För verksamhetsåret 2014 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av 
miljöledningsförordningen redovisat till Naturvårdsverket. Redovisningen omfattar 
totalt 187 000 årsbetskrafter och cirka 12,7 miljoner kvadratmeter lokalyta. 
 
Förutom de myndigheter som omfattas av förordningen har också följande 
myndigheter rapporterat:  

‐ Stiftelsen nordiska museet 
‐ Stiftelsen Skansen 
‐ Tekniska muséet 
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Miljöledningssystem 
Enligt miljöledningsförordningen bör de myndigheter vars verksamhet medför en 
betydande miljöpåverkan certifiera sig enligt ISO14001 eller registrera 
verksamheten enligt EMAS. De 32 myndigheter som helt eller delvis genomfört 
miljöcertifiering eller miljöregistrering finns redovisade i tabellen nedan. Under 
2014 har fem nya myndigheter, markerade med *, certifierats enligt ISO 14001. En 
myndighet har nyregistrerats enligt EMAS och en myndighet har avregistrerats 
under 2014. Statens medieråd har valt att miljödiplomera6 sin verksamhet under året. 
  
Tabell 1. Sammanställning över myndigheter certifierade enligt ISO 14001  

respektive registrerade enligt EMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Miljödiplomera enligt Svensk miljöbas, http://svenskmiljobas.se/ 

Myndighet Certifiering 

Affärsverket svenska kraftnät ISO 14001 

Fortifikationsverket ISO 14001 

Göteborgs universitet ISO 14001 och EMAS 

Havs- och vattenmyndigheten * ISO 14001 

Högskolan i Borås ISO 14001 

Högskolan i Gävle ISO 14001 

Högskolan Kristianstad ISO 14001 

Kemikalieinspektionen ISO 14001 

Lantmäteriet ISO 14001 

Luftfartsverket ISO 14001 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISO 14001 

Mälardalens högskola ISO 14001 

Naturhistoriska riksmuseet ISO 14001 

Naturvårdsverket ISO 14001 

Rikspolisstyrelsen * ISO 14001 

Sjöfartsverket * ISO 14001 

Skogsstyrelsen ISO 14001 

Socialstyrelsen * ISO 14001 

Statens energimyndighet ISO 14001 

Statens fastighetsverk ISO 14001 

Statens geotekniska institut ISO 14001 

Statens jordbruksverk ISO 14001 

Statens maritima museer ISO 14001 

Statens veterinärmedicinska anstalt ISO 14001 

Statens väg- och transportforskningsinstitut ISO 14001 

Statistiska centralbyrån ISO 14001 

Stockholms universitet * ISO 14001 och EMAS 

Strålsäkerhetsmyndigheten ISO 14001 

Sveriges geologiska undersökning ISO 14001 

Sveriges lantbruksuniversitet ISO 14001 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ISO 14001 

Trafikverket ISO 14001 
Totalt 32 myndigheter
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Myndigheternas redovisning enligt miljöledningsförordningen 

I staplarna nedan redovisas hur stor andel av myndigheterna som uppfyller vissa av 
de redovisningskrav som ställs i bilagan till miljöledningsförordningen, se bilaga 2.  
 

 
Figur 1. Andel myndigheter som redovisat enligt kraven i miljöledningsförordningen 

 
Miljöutredning 

Under 2014 har 43 myndigheter uppdaterat sina miljöutredningar vilket motsvarar 
23 % av alla rapporterande myndigheter. I redovisningen anger 25 myndigheter att 
de har miljöutredningar som är äldre än 5 år och fem myndigheter uppger att de 
saknar miljöutredning. 
 
Miljöpolicy 

Det är endast tre myndigheter som redovisar att de inte har en miljöpolicy för sin 
verksamhet. Under 2014 har 15 myndigheter uppdaterat sin miljöpolicy. 
 
En miljöpolicy bör innehålla en koppling till allmänna principer för miljöarbetet 
såsom hållbar utveckling, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. 
Den bör också vara anpassad till verksamhetens betydande direkta och indirekta 
miljöpåverkan. Flertalet av myndigheternas miljöpolicys är generellt beskrivna och 
bör i större utstäckning kopplas till ovanstående beskrivna områden. Men det finns 
också flera myndigheter som har en miljöpolicy som uppfyller ovanstående, 
exempelvis Statens fastighetsverk, Statistiska centralbyrån och Högskolan Dalarna. 
 
Miljöpåverkan, interna miljömål och måluppfyllelse  

När det gäller redovisningen av myndigheternas identifiering av aktiviteter med 
indirekt och direkt betydande miljöpåverkan ligger denna på samma nivå som 
föregående år. Endast några få myndigheter anger att de inte har någon betydande 
miljöpåverkan. Flera myndigheter uppger upphandling som en indirekt betydande 
miljöpåverkan. Statens veterinärmedicinska anstalt och Tekniska muséet har i sin 
redovisning en tydlig koppling mellan aktiviteter med en betydande indirekt 
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miljöpåverkan, de interna miljömålen och måluppfyllelsen. Statens 
veterinärmedicinska anstalt visar exempel på en tydlig koppling till sin 
kärnverksamhet genom att ha mål om rationell antibiotikaanvändning. 
 
Exempel på indirekt miljöpåverkan är effekter av bland annat myndighetens beslut 
i form av tillsyn och prövning av verksamheter, det regionala miljömålsarbetet, 
utbildning, utställningar, forskning, bidragsfördelning och upphandling. Direkt 
påverkan kan exempelvis vara myndigheternas resor, energianvändning, avfall, 
pappersförbrukning och användning av kemikalier.  
 
Några myndigheter har dessutom påpekat att deras verksamhet påverkar miljön 
positivt. Det rör sig främst om olika typer av myndighetsutövning, åtgärder som 
vidtas inom ramen för miljömålssystemet och åtgärder inom forskning och 
utbildning.  
 
Kvaliteten på de interna målen och möjligheten att mäta och följa upp dessa 
varierar fortfarande stort mellan myndigheterna.  
 
Medelvärdet för samtliga myndigheters poäng för kvalitativa rankingen, som 
baseras på formulering av miljöpolicy och miljömål samt måluppfyllelse, har höjts 
från 6,4 till 7,0 mellan 2013 och 2014. Sammanlagt har 89 myndigheter höjt sin 
rankingpoäng och 31 har sänkt sin poäng. Några myndigheter har sänkt sin poäng 
markant jämfört med 2013 vilket beror på att inga interna miljömål har beslutats 
för 2014. 
 
Miljökompetens 

När det gäller myndigheternas redovisning av genomförda åtgärder för att påverka 
miljökompetensen ligger redovisningen i stort kvar på samma nivå som föregående 
år. Omfattningen varier stort avseende de utbildnings- och informationsinsatser 
som genomförts av myndigheterna.  
 
De flesta myndigheterna har information om miljöledning på sitt intranät och har 
med det som en del i introduktionen av nyanställda. Webbaserade utbildningar 
finns också hos många myndigheter. Universitet och högskolor satsar i allmänhet 
på att öka miljökompetensen via utbildningar och seminarier samt lämnar 
kontinuerlig information om det interna miljöarbetet.  
 
Försäkringskassan är exempel på en myndighet som under 2014 har genomfört 
kunskapshöjande åtgärder. Försäkringskassan har löpande publicerat information 
på intranätet om aktuella miljöhändelser samt erbjudit information och utbildning 
till medarbetare med arbetsuppgifter kopplade till miljöområdet, t.ex. inköpare och 
miljöombud. I övrigt har de bl.a. genomfört aktiviteter kring återkommande 
arrangemang som Earth Hour och informerat om dess effekt på 
energianvändningen. Kriminalvården uppdaterade under året sin webbaserade e-
kurs i miljöledning. Vidare finns på intranätet ett bildspel i utbildningssyfte samt 
en studiecirkel i miljökunskap för klienterna.  
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Grön IT 
Av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter framgår att myndigheterna 
så långt det är möjligt ska använda energieffektiv informationsteknik (IT) som 
verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Av myndigheterna anger 95 procent i 
sin redovisning att de använt IT för att minska energianvändningen och 99 procent 
att de använt IT för att minska antalet tjänsteresor. I båda fallen är det marginella 
förändringar jämfört med 2013.  
 
Naturvårdsverket utvecklade rapporteringssystemet inför 2013 för att även kunna 
hantera frågor rörande Grön IT, speciellt för de myndigheter som har en skyldighet 
att rapportera dessa frågor enligt regleringsbrevet. 
 

 
 
Figur 2. Andel myndigheter som använder grön IT för att minska 

energianvändningen respektive antal resor  

 
IT för att minska energianvändningen 

Vanliga åtgärder bland myndigheterna för att minska energianvändningen är 
införskaffande av energisnål IT-utrustning och övergång till virtuella servrar. 
Många anger att de satsar på närvaro- och tidsstyrd belysning, värme och 
ventilation.  Några myndigheter, bl.a. Lunds universitet och Trafikverket, använder 
överskottsvärme från serverhallar till att värma upp lokalerna. Göteborgs 
universitet redovisar att de har infört en förbättrad energiövervakning för att 
underlätta uppföljningen av energianvändningen som underlag för att genomföra 
förbättringar.  
 
IT för att minska antalet tjänsteresor 

De flesta myndigheter tillhandahåller teknik för video-, webb- och telekonferenser. 
Stora satsningar har gjorts på att installera Lync. Flera myndigheter har utökat 
möjligheten till e-utbildningar. Livsmedelsverket har upprättat en utbildningsportal 
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som möjliggör utbildning på distans via egna datorer. Statens institutionsstyrelse 
genomför t.o.m. webbaserade interaktiva utbildningar i brandskydd. Flera 
universitet och högskolor använder IT i undervisningen för att minska antalet resor 
mellan föreläsare och studenter.  
 
Idag finns det flera universitet och högskolor som erbjuder distansutbildningar. Det 
finns också myndigheter, t.ex. Konkurrensverket, som har haft 
anställningsintervjuer i form av videokonferens för kandidater både inrikes och 
utrikes. 
 
Att informera och utbilda personalen i hur man använder IT-utrustning för att 
minska resandet är en viktig åtgärd. Högskolan i Skövde för statistik över 
personalens resande och informerar om vilka verktyg för resfria möten som finns 
att tillgå. Många myndigheter har resepolicys som innebär att personalen vid varje 
tjänsteresa ska överväga deltagande via video, webb eller telefon.  
 
Flertalet av de myndigheter som varit med i projektet ”Resfria möten i 
myndigheter” (REMM) som Trafikverket driver, anger att de fått ett bra stöd via 
nätverket att arbeta mer systematiskt med resfria möten. Målet för REMM-
projektet är att öka och vidarutveckla resfria möten inom och mellan myndigheter 
för att minska miljöbelastningen. Projektet fortsätter under 2015.   
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Resor och transporter 
Utsläppen av koldioxid från resor och transporter har minskat något under 2014 
jämfört med 2013. Myndigheternas sammanlagda redovisade koldioxidutsläpp från 
resor och transporter uppgår till drygt 397 000 ton. Det motsvarar ca 2 procent av 
Sveriges samlade koldioxidutsläpp från transporter eller ca 0,7 procent av  
Sveriges totala utsläpp7. Utslaget på antal inrapporterade årsarbetskrafter, dvs.  
187 000, blir koldioxidutsläppen ca 2,1 ton per årsarbetskraft.  För 2012 och 2013 
var siffrorna 2,2 respektive 2,4 ton per årsarbetskraft. 
 
Tabell 2. Utsläpp av koldioxid från resor och transporter i ton 

Trafikslag 2012 2013 2014

Maskiner 248 075 264 512 238 216

Buss 248 304 232

Tåg 1 1 1

Bil 53 533 55 131 56 084

Flyg över 50 mil 89 290 93 975 87 922

Flyg under 50 mil 14 750 14 485 15 267

Totalt 405 897 428 408 397 722

 
Flygresor under 50 mil visar en ökning medan sifforna för övriga trafikslag, utom 
bil, visar en nedgång jämfört med 2013. Utsläpp från flyg över 50 mil minskar. 
Utsläppen från maskiner har minskat.    
 

 
 

Figur 3. Fördelning av koldioxidutsläpp mellan olika trafikslag 2014 

 

                                                      
7 2013 släppte Sverige totalt ut 55,8 miljoner ton CO2ekvivalenter (CO2eq). Inom transportsektorn 

släpptes det ut totalt 18,5 miljoner ton CO2eq. Siffrorna för 2014 är ännu inte publicerade. 
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Figuren ovan visar koldioxidutsläppens procentuella fördelning på de olika 
trafikslagen. Maskiner och längre flygresor är de största posterna följt av bilresor. 
Nedan studeras dessa poster närmare. Fördelningen av koldioxidutsläpp från olika 
trafikslag har varit desamma de senaste fyra åren.  
 
Maskiner och övriga fordon  

I redovisningen av maskiner och övriga fordon ingår maskiner, bil, buss, tåg och 
flyg under 50 mil. Maskiner och övriga fordon står för den största delen av de 
redovisade koldioxid-utsläppen. Totalt 60 myndigheter har redovisat utsläpp från 
maskiner och övriga fordon som de använder i sin myndighetsutövning. Det kan 
vara arbetsmaskiner av olika slag men även vägfärjor, patrullbåtar, snöskotrar, 
helikoptrar, isbrytare osv. Några få myndigheter står för merparten av utsläppen. 
Fyra av myndigheterna som anges i figur 4 nedan är miljöcertifierade. 
Polarforskningssekretariatet har ökat sina utsläpp sedan 2013. Under 2014 
genomförde Polarforskningssekretariatet en marin expedition i Arktis med 
isbrytaren Oden som varade i tre månader att jämföra med 2013 då expeditionen 
endast varade i tre veckor.  

 
Figur 4. De fem myndigheter med högst totala utsläpp från maskiner och övriga 

fordon per år 

 

Flyg under 50 mil 

Korta flygresor står för en relativt liten del av statens totala utsläpp av koldioxid, 
men de är ofta enkla att ersätta med mer miljövänliga resealternativ. De 
sammanlagda redovisade utsläppen från korta flygresor uppgick till drygt 15 000 
ton 2014, vilket är på samma nivå som 2013. Utsläppet motsvarar cirka  
100 000 flygresor Stockholm-Göteborg tur och retur. 
 
182 myndigheter (182 även för 2013) har redovisat utsläpp från korta flygresor. De 
som har de största totala utsläppen från korta flygresor är större myndigheter. 
Ökningen för Försvarets materielverk beror enligt deras redovisning på att en mer 
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spridd organisation har lett till fler inrikes flygresor. För Försäkringskassan skedde 
inte minskningen av resor under 2014 i den takt som man önskat. De anger att det 
som har påverkat resultat är bl.a. organisationsförändringar, vilka lett till ökat 
resande. 
 

 
Figur 5. De fem myndigheter med högst totala utsläpp från flyg under 50 mil per år 

 
De myndigheter som har högst utsläpp per anställd från korta flygresor är istället 
relativt små myndigheter.  
 

 
 

Figur 6. De fem myndigheter med högst utsläpp från flyg under 50 mil per 

årsarbetskraft respektive år 

 
Av de fem myndigheter som i år har högsta utsläppen av koldioxid från korta 
flygresor/årsarbetskraft har samtliga utom Trafikanalys minskat sina utsläpp 
jämfört med i fjol.   
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Flygresor över 50 mil 

Myndigheternas sammanlagda redovisade utsläpp från flygresor över 50 mil 
uppgår till ca 88 000 ton koldioxid, en viss minskning jämfört med 2013. Det 
motsvarar ca 300 000 resor mellan Stockholm/Arlanda och Bryssel.   
 
183 myndigheter (183 även för 2013) har redovisat utsläpp från flyg över 50 mil. 
De större universiteten ligger fortfarande högst om man tittar på de totala utsläppen 
även om Karolinska institutet och KTH har minskat sina utsläpp något jämfört med 
2013. Kriminalvården finns inte längre med i tabellen över de fem myndigheter 
med högst totala utsläpp. Deras kraftiga minskning beror huvudsakligen på att 
antalet utrikesresor för transport av klienter minskade med 29 procent under förra 
året. Försvarets materielverk har i år tillkommit bland de fem med högsta totala 
utsläppen från flyg över 50 mil. 

 
Figur 7. De fem myndigheter med högst totala utsläpp från flyg över 50 mil per år  

 
Flera myndigheter som har i uppdrag att arbeta internationellt och inom EU har 
högre utsläpp per årsarbetskraft än andra myndigheter. Nordiska Afrikainstitutet 
har ökat sina utsläpp från flygresor över 50 mil. Antalet resor till Afrika har ökat 
beroende på att fler forskare har anställts och flera konferenser än tidigare har 
ordnats i Afrika. 
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Figur 8. De fem myndigheter med högst utsläpp från flyg över 50 mil per 

årsarbetskraft respektive år 
 

Bilresor 

Myndigheternas sammanlagda redovisade utsläpp från bilresor uppgår till ca 56 
000 ton koldioxid, en mindre ökning sedan 2013. Det motsvarar  
ca 300 miljoner kilometer i bensindriven bil eller ca 340 000 bilresor Stockholm-
Göteborg tur och retur.  
 
176 myndigheter (181 för 2013) har redovisat utsläpp från bilresor. Bland dem som 
har högst totala utsläpp från bilresor återfinns myndigheter med egna tjänstebilar 
och spridd verksamhet inom Sverige. 

 
Figur 9. De fem myndigheter med högst totala utsläpp från bilresor per år 

 
Myndigheter som reser mycket över hela landet för att t.ex. kunna genomföra 
inspektioner har högre utsläpp per årsarbetskraft än andra myndigheter.  
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Figur 10. De fem myndigheter med högst utsläpp från bilresor per årsarbetskraft 

respektive år 

 
Tågresor 

Tågresorna står för en minimal andel av statens totala utsläpp av koldioxid. De 
sammanlagda redovisade utsläppen från tågresor under 2014 uppgår till endast 677 
kg. Motsvarande siffra för 2012 och 2013 var 961 respektive 842 kg.  
 
Under 2014 har 177 myndigheter redovisat koldioxidutsläpp från tåg. Samma antal 
som för 2012 respektive 2013.  
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Rapportering inom energiområdet 
Nytt för i år är att uppföljningen av förordningen om energieffektiva inköp har 
rapporterats av myndigheterna i samband med att de redovisar sitt 
miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.  Mot bakgrund av detta redovisas under 
denna rubrik både myndigheternas energianvändning enligt kraven i 
miljöledningsförordningen och kraven i förordningen om energieffektiva inköp. 
Energimyndigheten ansvarar för att sammanställa och följa upp myndigheternas 
rapporteringar avseende energieffektiva inköp.     
 

Energianvändningen enligt 
miljöledningsförordningen 
Myndigheternas sammanlagda redovisade energianvändning år 2014 är 3,0 TWh, i 
stort sett samma energianvändning som för 2012 och 2013. Det motsvarar ungefär 
en fjärdedel av Sveriges elproduktion från vindkraft eller energianvändningen i 
drygt 160 0008 eluppvärmda småhus.  
 
Tabell 3. Energianvändning i kWh 

Energislag 2012 2013 2014

Verksamhetsel 945 613 417 898 515 615 973 750 516

Fastighetsel 242 865 139 267 866 619 280 850 278

Värme 1 099 625 069 1 077 538 206 991 355 542

Kyla  145 134 093 137 507 088 149 294 047

Utanför lokaler 436 013 676 522 496 215 560 908 911

Total 2 869 251 394 2 903 923 743 2 956 159 294

 

 
Figur 11. Energianvändning fördelat på energislag 

 

                                                      
8 Beräknat på en årsförbrukning av 18 573 kWh. 
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Förhållandena i fördelning på energislag är desamma 2014 som tidigare år. 
Av myndigheternas redovisade uppgifter utgörs cirka en tredjedel av energi-
användningen av verksamhetsel, ca en tredjedel av värme och övrig energislag 
(fastighetsel, kyla, utanför lokaler) utgör den sista tredjedelen. Många myndigheter 
kommenterar att de arbetat aktivt med åtgärder för att minska användningen av 
verksamhetsel. 
 
I årets redovisning av åtgärder för att minska energianvändningen i lokaler framgår 
det att flera myndigheter har inlett eller utökat sitt samarbete med sin fastighets-
ägare. Umeå universitet driver gemensamma energieffektiva åtgärder tillsammans 
med fastighetsägaren. Även Kommerskollegium och Moderna muséet är exempel 
på myndigheter som i nära samverkan med berörda fastighetsägare vidtar åtgärder 
för att minska energianvändningen.  
 
Kriminalvården har ett samarbete med fastighetsägaren med inslag av aktiviteter 
som energironder, belysningsöversyn och vattenbesparande åtgärder. Länsstyrelsen 
i Värmland har påbörjat en dialog med fastighetsägaren om Grönt hyresavtal9 inför 
omförhandling av avtal. Statens institutionsstyrelse tecknade Gröna hyresavtal 
under 2014 med den fastighetsägare som är hyresvärd för majoriteten av 
institutionerna. Även Statistiska centralbyrån tecknade Grönt hyresavtal under året. 
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk redovisar en rad åtgärder för att 
minska elförbrukningen i byggnader som de äger och hyr ut. 
 
Myndigheter med hög energianvändning totalt 

Fortifikationsverket har högst energianvändning 2014 och redovisad 
energianvändning avser hela Fortifikationsverkets bestånd, vilket innebär att 
majoriteten av energin används av kunder. Att minska energianvändningen är ett av 
Fortifikationsverkets prioriterade områden och det sker ständigt förändringar och 
förbättringar för att effektivisera uppföljningen av vidtagna åtgärder. Övriga 
myndigheter som ligger högt är de med stora lokalytor. 

 
Figur 12. De fem myndigheter med högst total energianvändning per år 

                                                      
9 Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet 

beskriver ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. 
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Myndigheter med hög energianvändning per kvadratmeter 

Myndigheternas redovisade energianvändning per kvadratmeter har stor spridning. 
Genomsnittlig energianvändning för en kontorslokal är enligt 
Energimyndighetens studier 115 kWh10 per kvadratmeter och år. Hälften utgörs 
av el och hälften av värme och kyla. Rapporteringen omfattar totalt 12,7 miljoner 
kvadratmeter lokalyta. 
 

 
 

 

Figur 13. De fem myndigheter med högst energianvändning per kvadratmeter 

respektive år 
 
I jämförelse med detta genomsnittliga värde sticker värdena ut för tre av de 
myndigheter som i år har redovisat de högsta värdena. Dessa myndigheter är 
Försvarets radioanstalt, Affärsverket svenska kraftnät och Gymnastik- och 
idrottshögskolan som alla ligger över 500 kWh per kvadratmeter. Detta kan 
bero på att de har beräknat energianvändningen på hela sitt innehav av 
byggnader och inte bara för kontor. 
 
Förnybar energi 

177 myndigheter (176 för 2013) redovisar att de använder sig helt eller delvis av 
förnybara energikällor11. Det innebär att 2,4 TWh kommer från förnybara 
energikällor, vilket motsvarar 82 procent av statens totala energianvändning. 
Motsvarande siffror för 2013 var 176 myndigheter, 2,4 TWh och 82 procent. 
 

                                                      
10 Värdet kan läsas som 115 +/- 15 kWh per kvm/år beräknat på ett genomsnitt för åren 2001 – 2012. 

11 Förnybar energi är el och värme som har producerats med vattenkraft, biobränsle, vindkraft, solkraft, 
vågkraft eller geotermisk energi. Alla elleverantörer har enligt EU-direktiv skyldighet att tillhandahålla 
information om andel förnybar energi. 
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Sammanlagt 40 (37 för 2013) myndigheter anger att de använder 100 procent 
förnybar energi. Medelvärdet bland dem som redovisat förnybar energi är 82 
procents användning.  Bland de myndigheter som anger att de till 100 procent 
använder förnybar energi finns bl.a. Kemikalieinspektionen, Lotteriinspektionen, 
Konstfack och Livsmedelsverket. 
 
Det finns osäkerheter i dessa siffror bl.a. på grund av uppgifterna om förnybar 
energi som levereras från respektive energileverantör kan tolkas olika. 
Vid en analys av myndigheter med högst energianvändning och som också anger 
att 100 procent utgörs av förnybar energi återfinns Statens fastighetsverk och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 

Energieffektiva myndigheter   
Förordningen om energieffektiva inköp baseras på Energieffektiviseringsdirektivet. 
Enligt förordningen ska statliga myndigheter endast köpa produkter, tjänster och 
byggnader med hög energieffektivitetsprestanda12, förutsatt att detta är förenligt 
med kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare 
bemärkelse, teknisk lämplighet och tillräcklig konkurrens.  
 
I samband med rapporteringen har även frågor om myndigheternas 
energieffektiviseringsarbete ställts. I rapporteringsmallen fanns det frågor under 
motsvarande rubriker som följer enligt nedan i detta avsnitt. Enkäten besvarades av 
182 myndigheter, av sammanlagt 185 som omfattas av miljöledningsförordningen.  
 
Systematiskt energiarbete 

Av de rapporterande myndigheterna anger 61 procent att de har mål för 
energieffektivisering. En något större andel; 67 procent anger att de arbetar med 
energifrågor som en betydande miljöaspekt inom ramen för sitt 
miljöledningssystem.  
 
Av myndigheterna anger 37 procent att de har en strategi för sitt 
energieffektiviseringsarbete, innefattande nulägesanalys, mål och en handlingsplan 
med åtgärder, som utgör grunden för energieffektiviseringsarbetet.  
 
Myndigheterna fick också möjlighet att ange inom vilka områden de under det 
senaste året genomfört åtgärder för att minska energianvändningen. Som framgår 
av diagrammet nedan är samverkan med fastighetsägaren den vanligast angivna 
åtgärden, följt av beteendeåtgärder, åtgärder för att minska transporter, energikrav i 
upphandling och annat. Endast 12 myndigheter angav att de inte har genomfört 
några energieffektiviseringsåtgärder alls. 

                                                      
12 I bilaga III till direktivet preciseras vilka typer av produkter som avses och vilka prestandanivåer som 

ska krävas. Detta görs genom referens till kriterier som etablerats genom EU-lagstiftning på området, 
däribland energimärkningsdirektivet (2010/30/EU), Energy-starförordningen (2006/1005/EG), 
däckmärkningsförordningen (1222/2009), ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och direktivet 
(2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda. 
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Figur 14. Andel (%) myndigheter som har genomfört åtgärder för energi-

effektivisering13 inom de områden som anges i figuren. 
 

Krav vid upphandling  

Enligt förordning om energieffektiva inköp ska myndigheter vid alla inköp av 
varor med ekodesign, energimärkning och däck samt IT-utrustning över specifika  
tröskelvärden14 ställa energikrav.  
 
Det finns en möjlighet för myndigheterna att undanta inköp eller upphandlingar 
från kravet om myndigheten inför inköpet bedömer att ett inköp av sådana 
byggnader, varor och tjänster eller ingående av hyresavtal avseende byggnader och 
lokaler inte är förenligt med: 
 
a) kostnadseffektivitet, 
b) ekonomisk genomförbarhet, 
c) hållbarhet i vidare bemärkelse, 
d) teknisk lämplighet, eller 
e) tillräcklig konkurrens. 
 
Under 2014 genomförde de myndigheter som deltog i undersökningen sammanlagt 
2 090 inköp/upphandlingar som översteg tröskelvärdena. Vid knappt 5 procent av 
dessa ställdes energikrav enligt förordningen om energieffektiva inköp.  
 
De godkända undantagen stod för en förhållandevis liten del av de 
inköp/upphandlingar där det inte ställdes energikrav15 (kostnadseffektivitet i 3 
procent av fallen, ekonomisk genomförbarhet i 5 procent, hållbarhet i vidare 
bemärkelse i 3 procent, teknisk lämplighet i 8 procent och tillräcklig konkurrens i 6 
procent).  

                                                      
13 Observera att flera alternativ var möjliga att välja. 

14 Tröskelvärdena anges i anges i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 

31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster. 
15 Observera att varje myndighet kunde ange flera skäl till undantag. 
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I enkäten fanns även svarsalternativet ”annat, nämligen” som förklaring till varför 
energikrav inte ställts. 42 procent av myndigheterna valde detta alternativ. Som 
skäl för detta angav flera myndigheter i fritextsvar att förordningen inte varit 
tillämpbar i de upphandlingar som gjorts.  
 
Ytterligare en förklaring till skillnaden mellan inköp/upphandlingar kan vara att 
förordningen om energieffektiva inköp trädde i kraft först den 15 juli 2014. 
Upphandlingar och inköp som gjordes innan dess omfattas inte av förordningen.  
 
41 procent av myndigheterna anger att de köper in produktionsspecificerad 
förnybar el. 38 procent anger att de inte gör det och 16 procent anger att de gör så 
till viss del.  
 

Övrigt  

Av myndigheterna angav 12 procent att de använde någon energitjänst eller avtal 
om energipresentanda för att finansiera renoveringar och genomföra planer för att 
behålla eller förbättra energieffektiviteten på lång sikt.  
 
Av de 88 procent av myndigheterna som inte gjorde detta svarade en stor del, 25 
procent, att de inte såg något behov av att använda sådana tjänster. En än större 
andel, 46 procent, valde alternativet ”annat, nämligen”, och angav skälen i 
fritextsvar. Av dessa hänvisade en stor del till sina hyresvärdar och menade att 
sådana frågor snarare ligger på dem än på myndigheterna. Positivt är att ett antal 
myndigheter hänvisar till att de har s.k. gröna hyresavtal eller på annat sätt 
samarbetar med sina hyresvärdar inom energiområdet.  
 

Frivilliga uppgifter  

Under rubriken Frivilliga uppgifter fanns det en möjlighet för myndigheterna att 
med egna ord beskriva eventuella energieffektiviseringsåtgärder som de gjort under 
året. 36 procent fyllde i sådana uppgifter, och positivt är att flera av dessa har gjort 
stora energibesparingar under året. Till de insatser som nämns återkommande hör 
bl.a. belysningsåtgärder16, främjande av resfria möten och 
ventilationsstyrningsåtgärder.  
 

   

                                                      
16 Belysningsåtgärder omfattar såväl byten av ljuskällor och armaturer som införande av styrsystem. 
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Goda exempel 

Ett antal myndigheter ligger långt framme i sitt energieffektiviseringsarbete. Tre 
goda exempel på myndigheter som på olika sätt arbetar med frågan är 
Riksantikvarieämbetet, Sveriges domstolar och Umeå Universitet.  
 

Riksantikvarieämbetet 
Under 2014 har Riksantikvarieämbetet gjort en översyn av skrivare och upphandlat 
en ny lösning för utskrifter. Det har inneburit minskat antal skrivare från 57 till 
endast 22 stycken. De 35 skrivarna som tagits bort använde cirka 2000 kWh/år 
vilket då blir en besparing på cirka 70 MWh/år. 
 

Sveriges domstolar 
Domstolsverket ställer krav på energieffektiviseringsåtgärder i samband med 
nybyggnation, renoveringar och ombyggnationer av domstolar.  Detta har resulterat 
i installation av ny energieffektiv belysning, ny ventilation, tilläggsisolering, nya 
fönster, ny styrutrustning med mera på flera domstolar. Vid ny- eller 
tillbyggnationer är målet att få en mycket energieffektiv anläggning och diskussion 
sker alltid med fastighetsägaren i syfte att bygga ”nära nollenergihus”. 
Under 2014 påbörjades en utfasning av äldre utrustning i Domstolsverkets 
serverhall i Jönköping. Detta har sänkt energibehovet avsevärt. Energibesparingen 
är hittills 428 MWh el och 419 MWh kyla, motsvarande 35 % för serverhallen. 
Besparingen bedöms bli ytterligare något större för 2015 då utfasningen först 
påbörjades under våren 2014.  
 

Umeå Universitet 
Umeå Universitet har systematiskt arbetat med energifrågorna de senaste åren och 
som en följd av arbetet har en minskning av årlig energianvändning per 
årsarbetskraft och kvadratmeter har skett med 15 procent i jämförelse med år 2012.  
Den totala energibesparingen från år 2012 till år 2014 motsvarar en besparing på ca 
232 normalstora villors årliga användning av energi. Umeå universitet driver 
gemensamma energieffektiva åtgärder tillsammans med fastighetsägaren.  
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Miljökrav i upphandling 
Myndigheternas sammanlagda redovisade värde för upphandlingar 2014 är ca 72 
miljarder kronor. Motsvarande siffra för 2012 och 2013 var 70 respektive 73 
miljarder kronor. Det sammanlagda värdet av upphandlingar som inkluderar 
miljökrav 2014 anges till ca 48 miljarder kronor. Motsvarande siffra för 2012 och 
2013 var 44 respektive 39 miljarder kronor. Det innebär att ca 67 procent av värdet 
utgörs av upphandlingar med miljökrav för 2014. Motsvarande siffror för 2012 och 
2013 var 63 respektive 53 procent.  

 
Figur 15. Upphandlingsvärde med och utan miljökrav de tre senaste åren 

 
Upphandling är ett område där myndigheterna har svårt att ta fram siffror, varför 
det åter bör framhållas att jämförelser mellan år och myndigheter är mycket osäkra. 
I denna del har vi i år förtydligat att man ska redovisa uppgifter om upphandlingar 
där miljökrav har ställts under året. Antal direktupphandlingar, upphandlingar 
över direktupphandlingsvärdet och avrop från ramavtal redovisas. Vid avrop 
från ramavtal ska samtliga avrop med miljökrav redovisas dvs. både avrop mot 
befintliga ramavtal med miljökrav och myndighetens egna ställda miljökrav vid 
avrop.  
 
Detta är en förändring jämfört med tidigare år då endast upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen skulle redovisas. Alla myndigheter har inte 
uppmärksammat denna förändring. Några myndigheter redovisar inte heller 
avrop då de menar att de inte ställt några ytterligare miljökrav utöver de som 
redan ställs i ramavtalet. Flera har inte heller haft möjlighet att för 2014 få fram 
uppgifter om upphandlingar under direktupphandlingsgränsen. 
 
I årets redovisning har 80 procent (151 stycken) av myndigheterna redovisat att de 
har ställt miljökrav vid upphandling. Motsvarande siffror för 2012 och 2013 var 71 
respektive 65 procent.  
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Tabell 4a. Myndigheter med störst upphandlingsvolym i kronor 2014 

 
 
 
Tabell 4b. Myndigheter med störst upphandlingsvolym i kronor 2013 

 
 
Tabell 4c. Myndigheter med störst upphandlingsvolym i kronor 2012 

 

2014

Myndighet Värde av
 upphandlingar 

totalt

Värde 
 upphandlingar 
med miljökrav

Andel upphandlingar 
med miljökrav 

Försvarets materielverk 27 030 000 000 9 250 000 000 34%

Trafikverket 22 017 000 000 22 017 000 000 100%

Arbetsförmedlingen 3 131 084 000 3 074 164 000 98%

Migrationsverket 2 471 215 469 2 342 118 157 95%

Fortifikationsverket 2 000 615 896 1 851 661 062 93%

Statens fastighetsverk 1 740 000 000 1 670 000 000 96%

Rikspolisstyrelsen 1 032 315 552 991 395 019 96%

Försäkringskassan 1 028 698 046 994 370 692 97%

Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 802 777 000 12 577 000 2%

Göteborgs universitet 745 673 000 607 317 000 81%

Totalt 61 999 378 963 kr 42 810 602 930 kr 69%

2013

Myndighet Värde av
 upphandlingar 

totalt

Värde 
 upphandlingar 
med miljökrav

Andel upphandlingar 
med miljökrav 

Försvarets materielverk 27 370 000 000 0 0%

Trafikverket 17 400 389 077 17 400 389 077 100%

Arbetsförmedlingen 6 157 131 347 4 765 941 800 77%

Migrationsverket 4 244 956 416 3 715 605 016 88%

Rikspolisstyrelsen 2 333 203 500 2 237 824 000 96%

Fortifikationsverket 1 968 440 565 1 757 101 412 89%

Affärsverket svenska kraftnät 1 851 815 000 1 647 715 000 89%

Statens fastighetsverk 1 770 000 000 1 680 000 000 95%

Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 800 000 000 36 835 928 5%

Transportstyrelsen 663 840 000 549 100 000 83%

Totalt 64 559 775 905 kr 33 790 512 233 kr 52%

2012

Myndighet Värde av
 upphandlingar 

totalt

Värde 
 upphandlingar 
med miljökrav

Andel upphandlingar 
med miljökrav 

Arbetsförmedlingen 18 472 213 825 kr 14 503 248 846 kr 79%

Försvarets materielverk 17 731 000 000 kr 4 826 000 000 kr 27%

Trafikverket 12 653 000 000 kr 12 653 000 000 kr 100%

Försäkringskassan 2 998 652 879 kr 306 253 671 kr 10%

Affärsverket svenska kraftnät 2 291 160 000 kr 2 038 410 000 kr 89%

Statens fastighetsverk 1 940 000 000 kr 1 840 000 000 kr 95%

Fortifikationsverket 1 925 696 889 kr 1 794 829 727 kr 93%

Rikspolisstyrelsen 1 537 321 000 kr 339 341 000 kr 22%

Socialstyrelsen 1 039 000 000 kr 15 000 000 kr 1%

Luftfartsverket 1 030 430 000 kr 969 925 000 kr 94%

Totalt 61 618 474 593 kr 39 286 008 244 kr 64%
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De 10 myndigheterna med det största upphandlingsvärdet totalt för 2014 (ca 62 
miljarder kronor) utgör 86 procent av det totala upphandlingsvärdet för samtliga 
myndigheter (ca 72 miljarder kronor). För dessa myndigheter utgör värdet av 
upphandlingar med miljökrav ca 43 miljarder vilket motsvarar ca 89 procent av 
samtliga myndigheters redovisade värde av upphandlingar med miljökrav.  
 
Av myndigheterna har ca 15 % (28 stycken) inte redovisat några uppgifter om 
genomförda upphandlingar under 2014. Idag är det svårt att på nationell nivå få 
fram korrekta uppgifter om de årliga inköpen som staten gör inom ramen för 
offentlig upphandling.  
 
I år har de myndigheter som har i uppdrag att vara statliga inköpscentraler särskilt 
redovisat vilka ramavtal som de har upphandlat under 2014.  
 
Kammarkollegiet har under 2014 upphandlat ramavtal inom ramavtalsområdena; 
belysningsarmatur, bevakningstjänster (multiregionalt), biblioteksinredning, 
hotelltjänster A, hygien och städartiklar, konferenstjänster Arlanda, kontorspapper 
och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster. Bland de miljökrav som 
ställts på leverantörer är om de har ett miljöledningssystem, om 
konferensanläggningar är certifierade genom tredjepartskontrollerad 
miljömärkning eller motsvarande, på produkters kemikalieinnehåll, skogsråvarors 
ursprung och mängd utsläpp till vatten och luft. Dessutom har Arbetsgivarverket 
upphandlat ramavtal inom två områden under 2014. 
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Miljöledningsarbetet vid 
myndigheter tillhörande 
Försvarsdepartementet 
Tidigare år har Naturvårdsverket i redovisningen till regeringen särskilt redovisat 
miljöledningsarbetet vid universitet och högskolor (2010) och länsstyrelserna 
(2013). I år väljer Naturvårdsverket att separat redovisa miljöledningsarbetet för 
myndigheter som tillhör Försvarsdepartementet och som är skyldiga att rapportera 
enligt miljöledningsförordningen. Dessa myndigheter är:  

 Försvarets materielverk,  
 Försvarets radioanstalt,  
 Kustbevakningen, * 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), * 
 Statens haverikommission, * 
 Totalförsvarets forskningsinstitut och  
 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.  

 
* Kustbevakningen, MSB och Statens haverikommission tillhör från 1 januari 2015 

Justitiedepartementet. 

 
En av dessa myndigheter, Statens haverikommission, har ett förenklat 
miljöledningssystem vilket innebär att det är tillräckligt att miljöledningssystemet 
avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap är den ende av myndigheterna som är certifierad enligt ISO 14001. 
 
Miljöpåverkan, miljöpolicy, åtgärder och uppföljning  
Försvarsdepartementets myndigheter har i något större utsträckning än 
myndigheter under övriga departement angett att man har en miljöpolicy, 
identifierat verksamhetens miljöpåverkan och upprättat miljömål. De har också, 
vidtagit åtgärder för att nå målen, följt upp målen och vidtagit åtgärder för att öka 
miljökompetensen. Fem av Försvardepartementets myndigheter har angett att man 
har en aktuell miljöutredning (max 5 år). 
 
Kvalitativ ranking 
Av de sju myndigheter som tillhör Försvarsdepartementet har fyra stycken höjt sitt 
värde i den kvalitativa rankingen jämfört med 2013 och övriga ligger kvar på 
samma poäng som föregående år.  
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Utsläpp av koldioxid (CO2) 

Kustbevakningen har de senaste fyra åren legat bland de fem myndigheter som har 
högst totala utsläpp från maskiner och övriga fordon även om utsläppen har 
minskat. Under "maskiner och övriga fordon" ingår myndighetens operativa 
verksamhet, d.v.s. alla resor med myndighetens fartyg, flyg och övriga fordon 
(förutom bilresorna som ligger under "bilresor som görs i tjänsten"). Minskningen 
av utsläppen från "maskiner och övriga fordon" beror bland annat på aktivt arbete 
med framförande av fartyg och flygplan så bränslesnålt och energieffektivt som 
möjligt i förhållande till den operativa verksamheten. På grund av en ansträngd 
ekonomisk situation under 2014 har i större utsträckning mindre fartyg och båtar 
använts istället för större fartyg, vilket gjort att bränsleförbrukningen har minskat.  
 

I år finns Försvarets materielverk (FMV) med bland de fem myndigheter som har 
högst totala utsläpp från flyg över 50 mil, motsvarande ca 4 miljoner kg koldioxid. 
Förutom den drivmedelsförbrukning som redovisats så har FMV dessutom i olika 
delar av verksamheten förbrukat 7 341 kubikmeter flygfotogen som inte har tagit 
med i redovisningen då det saknas möjlighet att med hjälp av schablonmallen räkna 
ut koldioxidutsläppet för flygfotogen. 
 
För andra året i rad återfinns FMV bland de fem myndigheter med högst totala 
utsläpp från flyg under 50 mil. Dessutom har en ökning av utsläppen skett mellan 
2013 och 2014. Anledningen som anges är att en mer spridd organisation har lett 
till fler inrikes flygresor.  
 
Energianvändning 

För tredje året i rad återfinns Försvarets radioanstalt (FRA) bland de fem 
myndigheter med högst energianvändning per kvadratmeter. I miljörapporten för 
2014 redovisar FRA miljömålet Energioptimering av fastighetsbeståndet och att ett 
system för kontroll och uppföljning av energianvändning håller på att 
implementeras i syfte att göra en energikartläggning.  
 

Miljökrav i upphandlingar 

Försvarets materielverk har de senaste tre åren legat bland de fem myndigheter 
med störst upphandlingsvolym i kronor. Andelen upphandlingar med miljökrav har 
från 2012 till 2014 ökat från 27 till 34 procent (uppgift saknas för 2013). I årets 
miljörapportering redovisar inte Försvarets radioanstalt några uppgifter gällande 
upphandling med hänvisning till försvarssekretess. Statens haverikomission och 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet redovisar inga uppgifter.  
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Utvecklingsprojekt länsstyrelserna 
Under 2014 drev länsstyrelserna ett gemensamt utvecklingsprojekt kring direkt 
miljöpåverkan, Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas 
miljöledningssystem, det s.k. LEKS-projektet. 
 
I projektet genomfördes fem regionala miljöledningsträffar med syfte att ge 
inspiration och bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring samt inventera 
behov av utveckling och fortsatt stöd. Naturvårdsverket deltog i samtliga träffar. 
Även uppföljningsmöten genomfördes efter de regionala träffarna. Alla 
länsstyrelser utom två deltog vid dialogmötena och alla utom en länsstyrelse vid 
uppföljningsmötena. Ett nätverk för miljösamordnare på länsstyrelser har etablerats 
inom ramen för projektet. Syftet med nätverket är att vara en stödfunktion genom 
att ge rådgivning i framtagande av miljöpolicy, miljöutredning och handlingsplan. 
Projektet avslutades genom ett möte med länsråden där projektet presenterade 
förslag till mål och åtgärder som kan bidra till att göra länsstyrelserna till 
föregångare i energi- och klimatarbetet.  
 
Målen som ska uppnås under 2015 innebär att alla länsstyrelser ska uppfylla kraven 
i miljöledningsförordningen och att alla länsstyrelser ska ha genomfört de åtgärder 
som tagits fram i projektet för att länsstyrelserna ska vara föregångare i energi- och 
klimatarbetet. 
 
För att nå målen redovisades tre övergripande åtgärder:         
1.  Aktiv samverkan för att effektivisera miljöledningsarbetet 
2.   Projekt för prioriterade åtgärder inom energi- och klimat där medel söks från 
Energimyndigheten/LEKS 
3. Länsstyrelserna arbetar för att bli fossiloberoende 2020 
 
Projektet föreslår att alla länsstyrelser som ett första steg i arbetet har med målen 
och åtgärderna i sina handlingsplaner för år 2015, i de delar det inte redan är 
genomfört. Under projektets gång har miljöledningsarbetet på flera länsstyrelser 
utvecklats i positiv riktning vilket delvis är ett resultat av projektets aktiviteter.  
 
Det finns flera goda exempel att lyfta fram när det gäller miljöpolicy, formulering 
av mål (för direkt och indirekt miljöpåverkan) och redovisning av måluppfyllelse.  
 
Miljöpolicy 
Länsstyrelsen i Värmland beskriver i sin miljöpolicy kopplingen till de nationella 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljöpolicyn beskriver deras 
verksamhet tydligt vilket skapar förståelse för länsstyrelsens direkta och indirekta 
miljöpåverkan. Vidare beskriver de att de ska sträva efter att minska den negativa 
miljöpåverkan (bl.a. sträva efter 100 % förnybar energianvändning) men lyfter 
också fram att de ska öka sin positiva indirekta miljöpåverkan.    
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Miljömål 
Länsstyrelsen Gotland beskriver dels långsiktiga mål fram till 2020 men även 
mätbara mål för direkt och indirekt miljöpåverkan 2014. Länsstyrelsen anger t.ex. 
att all el till länsstyrelsens verksamhet ska komma från förnybara energikällor vid 
utgången av 2014.  
 
Måluppfyllelse   
Länsstyrelsen i Jämtland har en tydlig struktur och koppling mellan interna 
miljömål och måluppfyllelse i sin redovisning. Det beskrivs tydligt om respektive 
miljömål har uppfyllts eller inte och måluppfyllelsen beskrivs utifrån angivna 
mätetal. Även utfallet av det regionala miljömålsarbetet beskrivs i rapporteringen. 
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Bedömningar och slutsatser 
Naturvårdsverket har vid framtagandet av sammanfattningen av myndigheternas 
miljöledningsarbete 2014 gjort vissa reflektioner om hur arbetet går och kan 
utvecklas. Nedan redovisas några av våra och Energimyndighetens bedömningar 
och slutsatser. 
 
Myndigheternas arbete med miljöutredningen och den indirekta och 
direkta miljöpåverkan  

Enligt miljöledningsförordningen ska miljöutredningen ligga till grund för 
miljöledningssystemets inriktning och utformning. Naturvårdsverket behöver 
stärka vägledningen för hur myndigheter med olika uppdrag kan genomföra 
miljöutredningar avseende både den indirekta och direkta betydande 
miljöpåverkan. Vägledningen bör också i större utsträckning än idag beskriva hur 
myndigheterna i samband med sin miljöutredning kan ta hänsyn till 
generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.  
 
För att utveckla miljöledningsarbetet i stort avseende den indirekta miljöpåverkan 
och öka kunskapen om hur myndigheter kan integrera miljöarbetet i den ordinarie 
verksamheten kommer Naturvårdsverket utveckla vägledningen i dessa delar. 
Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter valt att starta ett nätverk 
med syfte att diskutera ovanstående frågeställningar.    
 
När det gäller redovisningen av den direkta miljöpåverkan så finns det även i år 
osäkerheter i de siffror som redovisas. Det sker dock en utveckling mot bättre 
insamlingsmetoder och en mer fullständig rapportering. Jämförelser mellan 
myndigheter och med föregående års siffror bör även i år ske med försiktighet och 
rapporteringen bör inte användas för att avgöra om myndigheternas totala 
miljöpåverkan ökat eller minskat. Naturvårdsverket har som ett led i att förbättra 
beräkning av koldioxidutsläpp, inför rapporteringen av 2015 års miljölednings-
arbete, låtit uppdatera de schabloner som tillhandahålls som en del av 
vägledningen. 
 
Myndigheternas arbete med miljöpolicy, interna miljömål, åtgärder 
och måluppfyllelse - underlag för kvalitativ ranking 

Naturvårdsverket har för tredje året i rad valt att särskilt granska kvaliteten på 
myndigheternas miljöpolicy, interna miljömål och måluppfyllelse.  
 
Flera myndigheter har förbättrat sin miljöpolicys med en tydligare koppling till 
allmänna principer för miljöarbetet och är anpassad till verksamhetens betydande 
direkta och indirekta miljöpåverkan.  
 
Många myndigheter behöver fortfarande bli bättre på att upprätta interna miljömål 
som är uppföljningsbara utifrån kvantitativa eller kvalitativa mått och redovisa de 
åtgärder som vidtagits för att nå de interna miljömålen.  
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Miljökompetens 

När det gäller myndigheternas redovisning av genomförda åtgärder för att påverka 
miljökompetensen ligger redovisningen i stort kvar på samma nivå som föregående 
år. Omfattningen varier stort avseende de utbildnings- och informationsinsatser 
som genomförts av myndigheterna.  
 

Trender och resultat – koldioxidutsläpp och energianvändning  

Även om miljöledningsarbetet fortsätter och utvecklas kan inte en tydlig minskning 
av koldioxidutsläpp och energianvändning utläsas av rapporterade uppgifter. 
 
Myndigheternas sammanlagda redovisade koldioxidutsläpp från resor och 
transporter har minskat något från 2013 och energianvändningen ligger i stort sett 
på samma nivå som i fjol.  
 
Fler myndigheter har under 2014 inlett eller utökat sitt samarbete med sin 
fastighetsägare för att minska energianvändningen i lokalerna.  
 
I analysen av energianvändning per kvadratmeter sticker några myndigheters 
värden ut vilket kan bero på att man i rapporteringen har tagit med hela sitt innehav 
av lokaler. Ytan ska beräknas efter Atemp dvs. invändig area för respektive 
våningsplan som värms till mer än 10 °C. 
 
Eftersom rapporteringen enligt förordningen om energieffektiva inköp sker för 
första gången i år är det svårt att dra några säkra slutsatser av resultatet. 
Rapporteringen kan istället ses som en nollmätning över myndigheters 
systematiska energiarbete och krav vid upphandlingar. Likväl går det att utläsa att 
en stor andel myndigheter arbetar med frågan om energieffektivisering. Att  
67 procent har identifierat energifrågor som en betydande miljöaspekt i sina 
miljöledningssystem får anses vara positivt även om utrymme för förbättringar 
finns.  
 
Ett område som kan förbättras är till exempel att en förhållandevis stor andel 
myndigheter har mål för sitt energieffektiviseringsarbete utan att ha en strategi för 
detsamma17. Mål utan strategi riskerar att bli verkningslösa och för att 
energieffektiviseringsarbetet ska fungera bra bör även strategier för 
energieffektivisering18 antas. Det skulle även bidra till myndigheternas roll som 
föregångare sinom energieffektiviseringsområdet.  

 

Miljökrav i upphandling 

Andelen upphandlingar där det ställs miljökrav, av det totala upphandlingsvärdet, 
har ökat från 53 procent 2013 till 67 procent 2014. Upphandling är ett område där 

                                                      
17 60 procent av de svarande myndigheterna har mål för energieffektivisering, men endast 37 procent 

har en energieffektiviseringsstrategi, 

18 Till exempel i likhet med de strategier som antagits av kommuner som ingår i 
Energieffektiviseringsstödsprogrammet. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6669 
Miljöledning i staten 2014 

 
 

 35

myndigheterna har svårt att ta fram siffror, varför det åter bör framhållas att 
jämförelser mellan år och myndigheter är mycket osäkra. Ytterligare förtydligande 
vägledning för redovisningen av dessa uppgifter kommer också att tas fram. 
 
Redovisning av vissa myndigheters miljöledningsarbete 

I år väljer Naturvårdsverket att separat redovisa miljöledningsarbetet för de sju 
myndigheter som under 2014 tillhörde Försvarsdepartementet. Endast en av 
myndigheterna är certifierad enligt ISO 14001.  
 
Två av Försvardepartementets myndigheter har angett att man inte har en aktuell 
miljöutredning (max 5 år). 
 
Under 2014 genomfördes det länsstyrelsegemensamma projektet ”Effektivare 
energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem. I 
slutredovisningen anges att miljöledningsarbetet på flera länsstyrelser har 
utvecklats i positiv riktning under projektets gång. Projektet föreslår att alla 
länsstyrelser som ett första steg i arbetet har med de mål och åtgärder, som har satts 
upp i projektet, i sina handlingsplaner för 2015. 
 
Kvantitativa rankingen utgår 

De senaste fyra åren har en poängbedömning och ranking genomförts utifrån om 
myndigheterna har besvarat frågorna i bilagan till miljöledningsförordningen. 
Naturvårdsverket har valt att inte fortsätta med denna ranking. Rankingen fyller 
inte längre sitt syfte då i stort sett samtliga myndigheter svarar på alla obligatoriska 
frågor som finns i bilagan i förordningen.   
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Kundundersökning  
I november 2014 genomförde Naturvårdsverket en kundundersökning för att mäta 
sex leveranser, varav en leverans var Miljöledning i staten. En webbenkät 
genomfördes med 106 mottagare. Mottagarna av enkäten var kontaktpersoner för 
de myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen. Svarsfrekvensen blev 
82 %, vilket visar att myndigheterna anser att frågor kring miljöledningsarbetet är 
viktigt att svara på.  
 
Kundundersökningen avseende Miljöledning i staten fick ett Nöjd Kund Index 
(NKI)19 på 59 vilket får anses vara ett bra resultat. Nöjdheten har bedömts när det 
gäller kontakten med Naturvårdsverket, information från Naturvårdsverket, arbetet 
med den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket och Naturvårdsverkets 
kompetens. Inom alla områden har majoriteten av de som haft en åsikt i de enskilda 
frågorna gett ett högt/mycket högt betyg.  
 
Under de senaste två åren har 92 % av de som svarade på enkäten varit i kontakt 
med Naturvårdsverket när det gäller miljöledning i staten. Det är framför allt via 
möten, seminarier och konferenser, Naturvårdsverkets hemsida och portalen för 
miljöledningsrapportering. Av svaren framgår också att man även i framtiden vill 
ha information främst via möten, seminarier och konferenser, Naturvårdsverkets 
hemsida, e-post och nyhetsbrev. Naturvårdsverket anordnar årligen en nätverksträff 
i september och ett webbinarium i december som samtliga myndigheter bjuds in 
till. 
 
De vanligaste orden som valts i beskrivningen av Naturvårdsverket är trovärdiga, 
professionella, sakliga och öppna. Lite lägre på skalan ligger ord som effektiva, 
pådrivande, handlingskraftiga och offensiva. 
 
Vidare har Naturvårdsverkets styrkor och svagheter beskrivits i fritext. Bland 
styrkorna nämns bl. a. ”Lyhördheten till vår myndighet. Tjänstvilligheten att 
samarbeta och stötta.”, ”Stor kompetens, bra på att informera sakligt via webb, 
seminarier, e-post m.m.” och ”Bra och tydliga redovisningar, snabb 
återkoppling.” En svaghet som lyfts fram är ”Insikt om små myndigheters 
annorlunda problematik - resurs i folk och pengar”. Vidare önskar myndigheterna 
återkoppling på rapporterna så att de vet var det finns förbättringspotential och hur 
man ligger till jämfört med andra myndigheter. De önskar också mer 
målgruppsanpassat stöd, mer stöd för samverkan myndigheter emellan och stöd för 
att sprida goda exempel. Förbättringspotential finns också när det gäller IT-
systemet som används för inrapportering av miljöledningsarbetet. 

                                                      
19 Nöjd Kund Index (NKI) varierar mellan 1 – 100, där 40 är godkänd, 55 nöjd och 75 mycket nöjd 

(SCB:s definition). http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/SCBs-
analysmodell/# 
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Ranking 
För att ge en fingervisning om hur myndigheterna ligger till i miljöarbetet har  
Naturvårdsverket konstruerat ett rankingsystem.  
 
De senaste fyra åren har en poängbedömning och ranking genomförts utifrån om 
myndigheterna har besvarat frågorna i bilagan till miljöledningsförordningen, se 
bilaga 2. I dagsläget besvarar stort sett samtliga myndigheter de obligatoriska 
frågor som finns i bilagan till förordningen. Naturvårdsverket har därför valt att 
inte fortsätta med denna ranking.  
 
Naturvårdsverket kommer i år endast att redovisa den kvalitativa bedömningen av 
myndigheternas miljöpolicy, interna miljömål och angivna måluppfyllelse. En 
utgångspunkt i bedömningen har varit att se hur de av myndigheterna redovisade 
aktiviteterna avseende direkt och indirekt miljöpåverkan hänger samman med 
upprättade interna miljömål och måluppfyllelsen. Myndigheternas placering i 
rankingen kan naturligt variera mellan åren beroende på förändringar inom 
myndigheterna och att vissa myndigheter sätter mål på en treårsperiod och därmed 
inte valt att följa upp dessa årligen.      
 
I tabell 8 är myndigheterna presenterade i bokstavsordning under respektive 
rankingpoäng. Miljöcertifierade myndigheter har markerats med *. En jämförelse 
sker med föregående års ranking. 
 

Tabell 6. Rankingkriterier och poäng avseende kvaliteten på myndigheters 

miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse 

Kriterier Ja Delvis Nej 

1 Miljöpolicy 

Policyn är framtagen utifrån allmänna miljöprinciper och 

är anpassad till NV:s miljöledningsguide verksamhetens 

indirekta miljöpåverkan 

 

 

2 

 

1 

 

0 

2 Miljömål  

2.1 Miljömålen är i princip kopplade till angivna 

aktiviteter med direkt och indirekt miljöpåverkan 

 

2 

 

1 

 

0 

2.2  Är miljömålen formulerade så de går lätt att 

mäta och följa upp 

 

2 

 

1 0 

3 Måluppfyllelse 

3.1  Redovisningen beskriver om miljömålen har 

uppnåtts eller inte utifrån angivna mått på 

mätbarhet 

 

2 

 

1 

 

0 

3.2  I princip alla miljömål som är mätbara och som 

avsåg 2013 har uppnåtts och därmed förbättrat 

verksamhetens miljöprestanda 

2 1 0 

 Max poäng 10 
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Tabell 7. Medelvärde rankingpoäng per departement utifrån kvaliteten  

på ingående myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse 

Departement 
Ranking 

2013 
Ranking 

2014 

Justitiedepartementet  5,9  6,7 

Utbildningsdepartementet  5,7  6,7 

Kulturdepartementet  6,2  6,9 

Finansdepartementet  7,5  7 

Försvarsdepartementet  6  7 

Utrikesdepartementet  6,1  7 

Näringsdepartementet  7,3  7,1 

Socialdepartementet  6,5  7,2 

Arbetsmarknadsdepartementet 7,2  7,8 

Miljödepartementet  7,7  7,8 

Landsbygdsdepartementet  7,7  8,2 
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Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters  

miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse 

Myndighet 
Ranking 

2013 
Ranking 

2014 

Göteborgs universitet* 9 10 

Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 

Högskolan i Borås* 9 10 

Högskolan i Gävle* 9 10 

Högskolan i Halmstad 9 10 

Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering 

9 10 

Kommerskollegium 10 10 

Kriminalvården 6 10 

Kungl. Tekniska högskolan 6 10 

Kustbevakningen 9 10 

Livsmedelsverket 9 10 

Länsstyrelsen Jönköping 10 10 

Länsstyrelsen Kronoberg 8 10 

Riksutställningar 8 10 

Statens beredning för medicinsk 
utvärdering 

7 10 

Statens geotekniska institut* 9 10 

Statens museer för världskultur          9 10 

Statens veterinärmedicinska anstalt* 9 10 

Statistiska centralbyrån* 9 10 

Åklagarmyndigheten 9 10 

      

Affärsverket svenska kraftnät* 9 9 

Arbetsförmedlingen 9 9 

Arbetsmiljöverket 9 9 

Bolagsverket 7 9 

Boverket 9 9 

Ekobrottsmyndigheten 4 9 

Fortifikationsverket* 9 9 

Försäkringskassan 9 9 

   

Högskolan Kristianstad 9 9 

Justitiekanslern 9 9 

Karolinska institutet 9 9 

Lantmäteriet* 9 9 

Linnéuniversitetet 9 9 

Lotteriinspektionen 8 9 
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Luftfartsverket* 9 9 

Länsstyrelsen Blekinge 8 9 

Länsstyrelsen Gotland 8 9 

Länsstyrelsen Jämtland 2 9 

Länsstyrelsen Skåne 8 9 

Länsstyrelsen Uppsala 4 9 

Länsstyrelsen Värmland 7 9 

Länsstyrelsen Östergötland 8 9 

Myndigheten för radio och tv 8 9 

Myndigheten för tillgängliga medier  9 9 

Naturhistoriska riksmuseet 9 9 

Polarforskningssekretariatet 9 9 

Rymdstyrelsen  7 9 

Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige 

7 9 

Skogsstyrelsen* 9 9 

Statens energimyndighet* 10 9 

Statens fastighetsverk* 9 9 

Statens jordbruksverk* 9 9 

Stockholms universitet* 9 9 

Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll 

8 9 

Sveriges geologiska undersökning* 9 9 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut* 

8 9 

Södertörns högskola 8 9 

Tekniska museet 10 9 

Tillväxtverket 9 9 

Umeå universitet 9 9 

Universitets- och högskolerådet 4 9 

Uppsala universitet 7 9 

      

Exportkreditnämnden 7 8 

Högskolan i Skövde 9 8 

Karlstads universitet 7 8 

Kemikalieinspektionen* 10 8 

Konjunkturinstitutet 8 8 

Konstnärsnämnden 8 8 

Konsumentverket 6 8 

Linköpings universitet 5 8 

Länsstyrelsen Dalarna 7 8 

Länsstyrelsen Gävleborg                 8 8 

Länsstyrelsen Norrbotten 9 8 
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Länsstyrelsen Västerbotten 7 8 

Länsstyrelsen Västernorrland 6 8 

Länsstyrelsen Västra Götaland 8 8 

Länsstyrelsen Örebro 7 8 

Myndigheten för delaktighet 8 8 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap* 

8 8 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar 
och analyser 

9 8 

Naturvårdsverket* 9 8 

Pensionsmyndigheten 6 8 

Revisorsnämnden 0 8 

Riksgäldskontoret 7 8 

Sjöfartsverket 6 8 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 8 8 

Statens haverikommission 8 8 

Statens institutionsstyrelse 8 8 

Statens konstråd 10 8 

Statens medieråd 1 8 

Statens tjänstepensionsverk 8 8 

Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 

8 8 

Sveriges lantbruksuniversitet* 7 8 

Trafikverket* 9 8 

Tullverket 9 8 

Örebro universitet 8 8 

Överklagandenämnden för studiestöd 9 8 

      

Arkitektur- och designcentrum 6 7 

Brottsoffermyndigheten 7 7 

Centrala studiestödsnämnden 6 7 

Domstolsverket 7 7 

Elsäkerhetsverket 7 7 

Energimarknadsinspektionen 8 7 

Finansinspektionen 9 7 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande 

5 7 

Högskolan Väst 7 7 

Kammarkollegiet 5 7 

Kungliga Biblioteket 5 7 

Läkemedelsverket 6 7 

Länsstyrelsen Stockholm 4 7 

Migrationsverket 7 7 
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Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

5 7 

Rikspolisstyrelsen* 7 7 

Socialstyrelsen* 8 7 

Statens försvarshistoriska museer 6 7 

Statens skolinspektion 7 7 

Stiftelsen Nordiska museet 7 7 

Totalförsvarets forskningsinstitut 5 7 

Transportstyrelsen 7 7 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

7 7 

Verket för innovationssystem (Vinova) 9 7 

Vetenskapsrådet 4 7 

      

Blekinge tekniska högskola 6 6 

Ekonomistyrningsverket 6 6 

Högskolan i Dalarna 6 6 

Inspektionen för strategiska produkter 4 6 

Institutet för rymdfysik 5 6 

Institutet för språk och folkminnen 7 6 

Konstfack 4 6 

Livrustkammaren, Skoklosters slott med 
stiftelsen Hallwylska museet 

7 6 

Mittuniversitetet 6 6 

Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor 

6 6 

Mälardalens högskola* 5 6 

Riksantikvarieämbetet 4 6 

Rättsmedicinalverket 4 6 

Skatteverket 7 6 

Statens maritima museer* 9 6 

Statens musikverk 5 6 

Statens va-nämnd 6 6 

Statskontoret 5 6 

Stockholms konstnärliga högskola 3 6 

Strålsäkerhetsmyndigheten* 9 6 

Svenska institutet 6 6 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 6 

      

Allmänna reklamationsnämnden 8 5 

Arbetsdomstolen 4 5 

Diskrimineringsombudsmannen 5 5 

Folke Bernadotteakademien                       3 5 
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Folkhälsomyndigheten - 5 

Försvarets materielverk 4 5 

Försvarets radioanstalt                       5 5 

Gymnastik- och idrottshögskolan 2 5 

Konkurrensverket 6 5 

Länsstyrelsen Halland 5 5 

Länsstyrelsen Södermanland 5 5 

Länsstyrelsen Västmanland 6 5 

Riksarkivet 4 5 

Statens skolverk 7 5 

Statens väg- och 
transportforskningsinstitut* 

2 5 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 3 5 

Trafikanalys 4 5 

      

Barnombudsmannen 5 4 

Datainspektionen 4 4 

Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap 

2 4 

Lunds universitet 2 4 

Myndigheten för yrkeshögskolan 4 4 

Nordiska Afrikainstitutet 3 4 

Patent- och registreringsverket 3 4 

Statens kulturråd 4 4 

Stiftelsen Skansen 5 4 

Universitetskanslerämbetet 2 4 

      

Arbetsgivarverket 1 3 

Moderna museet 1 3 

Post- och telestyrelsen 8 3 

Sametinget 3 3 

      

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 2 

Luleå tekniska universitet 2 2 

Länsstyrelsen Kalmar 2 2 

Malmö högskola 2 2 

Statens historiska museer 0 2 

Valmyndigheten 6 2 

      

Brottsförebyggande rådet20 9 1 

                                                      
20 Redovisar inga mål för 2014. 
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e-hälsomyndigheten - 1 

Försvarshögskolan 1 1 

Inspektionen för vård och omsorg - 1 

Kronofogdemyndigheten21 7 1 

Kungliga Konsthögskolan 2 1 

      

Sameskolstyrelsen 0 0 

 

   

                                                      
21 Redovisar inga mål för 2014. 
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Bilaga 1 
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter  
Ändrad t.o.m. SFS 2014:136 
 
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 
Förordning (2011:700). 
 
Definitioner 
2 § I denna förordning avses med 
indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i 
miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än 
myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten 
har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, 
gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och 
direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i 
miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens 
verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. 
 
Skyldighet att ha ett miljöledningssystem 
3 § En myndighet som anges i 22–32 §§ ska inom ramen för sitt 
ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar 
miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn 
till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett 
systematiskt sätt. 
En myndighet vars verksamhet medför en betydande 
miljöpåverkan bör 
1. registrera sig enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om 
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om 
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens 
beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG, eller 
2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001. 
Om det av 22–32 §§ framgår att myndigheten får ha ett 
förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att 
miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta 
miljöpåverkan. Förordning (2014:80). 
 
Miljöutredning 
4 § Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan 
som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge 
upphov till är utredd (miljöutredning). 
 
Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över 
och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten 
eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla 
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uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör 
verksamheten. 
 
5 § Miljöutredningen ska ligga till grund för 
miljöledningssystemets inriktning och utformning. 
 
6 § Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men 
miljöutredningen visar att verksamheten kan ge upphov till 
betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet 
omfatta denna indirekta miljöpåverkan. 
 
Miljöpolicy och miljömål 
7 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en 
miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten. 
Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt 
möjligt att mäta målen och hur de uppnåtts. 
Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och 
uppdateras minst vart tredje år. 
 
8 § Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar 
utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 
9 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en 
handlingsplan för arbetet med att nå miljömålen. 
De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för 
arbetet ska framgå av handlingsplanen. 
 
10 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten 
tydligt anger den ansvarsfördelning som ska gälla i arbetet 
med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av 
handlingsplanen. 
 
11 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har 
sådana dokumenterade rutiner för styrningen av verksamheten 
som 
 1. säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler 
följs, 
 2. bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt 
möjligt, och 
 3. bidrar till att nå myndighetens miljömål. 
12 § Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska 
innebära att arbetet med att följa handlingsplanen och nå 
miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras 
så att arbetet fortlöpande förbättras. 
 
Miljöanpassad upphandling 
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13 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten 
miljöanpassar sina upphandlingar i den mån en sådan 
anpassning är möjlig. 
 
Verktyg för miljöanpassningen 
14 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom 
information och utbildning fortlöpande utvecklar personalens 
kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet. 
 
15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så 
långt det är möjligt använder en energieffektiv 
informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin 
verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en 
mötes- och resepolicy. 
 
16 § Bestämmelser om åtgärder för effektiv användning av 
energi för myndigheter finns i förordningen (2009:893) om 
energieffektiva åtgärder för myndigheter. 
 
Årlig uppföljning och redovisning 
17 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten 
årligen genomför interna miljörevisioner för att kontrollera 
att myndigheten följer gällande miljöregler och andra 
styrande dokument för myndighetens miljöledning och 
miljöarbete. 
 
18 § Myndigheten ska årligen göra en genomgång av 
miljöledningssystemet och följa upp resultatet av arbetet så 
att 
1. det framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa 
miljöpolicyn och nå miljömålen, och 
2. det finns underlag för beslut om det framtida 
miljöledningsarbetet. 
 
19 § För uppföljningen enligt 18 § ska myndigheten 
1. utföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens 
miljöpåverkan som behövs, 
2. utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 § har fungerat, och 
3. utvärdera hur gällande miljöregler har följts. 
 
20 § Myndigheten ska årligen redovisa miljöledningsarbetet 
enligt formuläret i bilagan. 
Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och 
i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det 
departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och 
till Naturvårdsverket. Förordning (2014:80). 
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20 a § Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till 
regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga 
redovisningar enligt 20 §. Förordning (2009:1481). 
 
Att inrätta ett miljöledningssystem för första gången 
21 § En myndighet som inrättar ett miljöledningssystem för 
första gången ska inom åtta månader från det att myndigheten 
enligt denna förordning blev skyldig att ha ett 
miljöledningssystem 
 1. ha en projektplan för inrättandet som innehåller en 
tidsplan för inrättandet samt uppgifter om hur inrättandet är 
avsett att organiseras och vilka som är ansvariga för det 
arbetet, och 
 2. redovisa en miljöutredning enligt 4 §, den miljöpolicy och 
de miljömål som avses i 7 §, den handlingsplan som avses i 9 § samt hur 
miljöledningssystemet är avsett att integreras i den 
ordinarie verksamheten. 
Redovisningen enligt första stycket 2 ska ges in till det 
departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och 
till Naturvårdsverket. 
 
Myndigheter som ska ha miljöledningssystem 
22 § I fråga om myndigheter som hör till 
Arbetsmarknadsdepartementet ska ett miljöledningssystem 
enligt 3 § finnas hos 
 1. Arbetsdomstolen, 
 2. Arbetsförmedlingen, 
 3. Arbetsmiljöverket, 
 4. Diskrimineringsombudsmannen, 
 5. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, och 
 6. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. 
De myndigheter som anges i första stycket 5 och 6 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
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23 § I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Ekonomistyrningsverket, 
 2. Finansinspektionen, 
 3. Kammarkollegiet, 
 4. Konjunkturinstitutet, 
 5. Kronofogdemyndigheten, 
 6. Lotteriinspektionen, 
 7. Riksgäldskontoret, 
 8. Skatteverket, 
 9. Statistiska centralbyrån, och 
 10. Tullverket. 
De myndigheter som anges i första stycket 2, 6 och 7 får ha 
ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
 
24 § I fråga om myndigheter som hör till Försvarsdepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Försvarets materielverk, 
 2. Försvarets radioanstalt, 
 3. Kustbevakningen, 
 4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
 5. Statens haverikommission, 
 6. Totalförsvarets forskningsinstitut, och 
 7. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 
Den myndighet som anges i första stycket 5 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
 
25 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ I fråga om myndigheter som hör till 
Justitiedepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Allmänna reklamationsnämnden, 
 2. Brottsförebyggande rådet, 
 3. Brottsoffermyndigheten, 
 4. Datainspektionen, 
 5. Domstolsverket, 
 6. Ekobrottsmyndigheten, 
 7. Justitiekanslern, 
 8. Konsumentverket, 
 9. Kriminalvården, 
 10. Migrationsverket, 
 11. Revisorsnämnden, 
 12. Rikspolisstyrelsen, 
 13. Rättsmedicinalverket, 
 14. Valmyndigheten, och 
 15. Åklagarmyndigheten. 
De myndigheter som anges i första stycket 1–4, 7, 11 och 14 får ha ett förenklat 
miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
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25 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ I fråga om myndigheter som hör till 
Justitiedepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Allmänna reklamationsnämnden, 
 2. Brottsförebyggande rådet, 
 3. Brottsoffermyndigheten, 
 4. Datainspektionen, 
 5. Domstolsverket, 
 6. Ekobrottsmyndigheten, 
 7. Justitiekanslern, 
 8. Konsumentverket, 
 9. Kriminalvården, 
 10. Migrationsverket, 
 11. Polismyndigheten, 
 12. Revisorsnämnden, 
 13. Rättsmedicinalverket, 
 14. Säkerhetspolisen, 
 15. Valmyndigheten, och 
 16. Åklagarmyndigheten. 
De myndigheter som anges i första stycket 1–4, 7, 12 och 15 får ha ett förenklat 
miljöledningssystem. Förordning (2014:1241). 
 
26 § I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Institutet för språk och folkminnen, 
 2. Konstnärsnämnden, 
 3. Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen 
Hallwylska Museet, 
 4. Moderna museet, 
 5. Myndigheten för radio och tv, 
 6. Myndigheten för tillgängliga medier, 
 7. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 
 8. Naturhistoriska riksmuseet, 
 9. Riksantikvarieämbetet, 
 10. Riksarkivet, 
 11. Riksutställningar, 
 12. Statens centrum för arkitektur och design, 
 13. Statens försvarshistoriska museer, 
 14. Statens historiska museer, 
 15. Statens konstråd, 
 16. Statens kulturråd, 
 17. Statens maritima museer, 
 18. Statens medieråd, 
 19. Statens museer för världskultur, och 
 20. Statens musikverk. 
De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 6, 10, 15, 16 och 18 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
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27 § I fråga om myndigheter som hör till 
Landsbygdsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Livsmedelsverket, 
 2. Sametinget, 
 3. Skogsstyrelsen, 
 4. Statens jordbruksverk, 
 5. Statens veterinärmedicinska anstalt, och 
 6. Sveriges lantbruksuniversitet. Förordning (2014:80). 
 
28 § I fråga om myndigheter som hör till Miljödepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
 2. Havs- och vattenmyndigheten, 
 3. Kemikalieinspektionen, 
 4. Naturvårdsverket, 
 5. Strålsäkerhetsmyndigheten, och 
 7. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Förordning (2014:80). 
 
29 § I fråga om myndigheter som hör till Näringsdepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Affärsverket svenska kraftnät, 
 2. Bolagsverket, 
 3. Elsäkerhetsverket, 
 4. Energimarknadsinspektionen, 
 5. Konkurrensverket, 
 6. Luftfartsverket, 
 7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser, 
 8. Patent- och registreringsverket, 
 9. Post- och telestyrelsen, 
 10. Sjöfartsverket, 
 11. Statens energimyndighet, 
 12. Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
 13. Sveriges geologiska undersökning, 
 14. Tillväxtverket, 
 15. Trafikanalys, 
 16. Trafikverket, 
 17. Transportstyrelsen, och 
 18. Verket för innovationssystem (Vinnova). 
Den myndighet som anges i första stycket 3 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
 
30 § I fråga om myndigheter som hör till 
Socialdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Arbetsgivarverket, 
 2. Barnombudsmannen, 
 3. Boverket, 
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 4. E-hälsomyndigheten, 
 5. Folkhälsomyndigheten, 
 6. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 
 7. Fortifikationsverket, 
 8. Försäkringskassan, 
 9. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
 10. Inspektionen för vård och omsorg, 
 11. Lantmäteriet, 
 12. Läkemedelsverket, 
 13. länsstyrelserna, 
 14. Myndigheten för delaktighet, 
 15. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 
 16. Pensionsmyndigheten, 
 17. Socialstyrelsen, 
 18. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
 19. Statens fastighetsverk, 
 20. Statens geotekniska institut, 
 21. Statens institutionsstyrelse, 
 22. Statens tjänstepensionsverk, 
 23. Statens va-nämnd, 
 24. Statskontoret, och 
 25. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 
De myndigheter som anges i första stycket 2, 4, 6, 9, 14, 15, 18 och 23 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:136). 
 
31 § I fråga om myndigheter som hör till 
Utbildningsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Blekinge tekniska högskola, 
 2. Centrala studiestödsnämnden, 
 3. Försvarshögskolan, 
 4. Gymnastik- och idrottshögskolan, 
 5. Göteborgs universitet, 
 6. Högskolan Dalarna, 
 7. Högskolan i Borås, 
 8. Högskolan i Gävle, 
 9. Högskolan i Halmstad, 
 10. Högskolan i Skövde, 
 11. Högskolan Kristianstad, 
 12. Högskolan Väst, 
 13. Institutet för rymdfysik, 
 14. Karlstads universitet, 
 15. Karolinska institutet, 
 16. Konstfack, 
 17. Kungl. biblioteket, 
 18. Kungl. Konsthögskolan, 
 19. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 
 20. Kungl. Tekniska högskolan, 
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 21. Linköpings universitet, 
 22. Linnéuniversitetet, 
 23. Luleå tekniska universitet, 
 24. Lunds universitet, 
 25. Malmö högskola, 
 26. Mittuniversitetet, 
 27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
 28. Myndigheten för yrkeshögskolan, 
 29. Mälardalens högskola, 
 30. Polarforskningssekretariatet, 
 31. Rymdstyrelsen, 
 32. Sameskolstyrelsen, 
 33. Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
 34. Statens skolinspektion, 
 35. Statens skolverk, 
 36. Stockholms konstnärliga högskola, 
 37. Stockholms universitet, 
 38. Södertörns högskola, 
 39. Umeå universitet, 
 40. Universitets- och högskolerådet, 
 41. Universitetskanslersämbetet, 
 42. Uppsala universitet, 
 43. Vetenskapsrådet, 
 44. Örebro universitet, och 
 45. Överklagandenämnden för studiestöd. 
De myndigheter som anges i första stycket 4, 19, 28, 32, 36, 43 och 45 får ha ett 
förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
 
32 § I fråga om myndigheter som hör till Utrikesdepartementet 
ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos 
 1. Exportkreditnämnden, 
 2. Folke Bernadotteakademien, 
 3. Inspektionen för strategiska produkter, 
 4. Kommerskollegium, 
 5. Nordiska Afrikainstitutet, 
 6. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, 
 7. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och 
 8. Svenska institutet. 
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3 och 5 får ha 
ett förenklat miljöledningssystem. Förordning (2014:80). 
 
Övergångsbestämmelser 
 2009:907 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 
2. Om en statlig myndighet genom ett särskilt beslut före den 1 januari 2010 har 
fått i uppdrag av regeringen att införa 
eller ha ett miljöledningssystem eller att följa riktlinjer 
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för redovisning av arbete med miljöledning, ska myndigheten 
anses ha fullföljt uppdraget genom att följa bestämmelserna i 
denna förordning. 
 
Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2014:80). 
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Bilaga 2 
 
FORMULÄR FÖR REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETE 
 
Del 1 Miljöledningssystemet 
1. Är myndigheten miljöcertifierad? 
Ja ISO14001             Ja Emas                 Nej 
 
2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 
 
3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 
 
4. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 
eller indirekt påverkan på miljön? 
 
5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som 
har betydande påverkan på miljön? 
 
6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa 
mål? 
 
7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. 
 
8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de 
anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i 
arbetet? 
 
9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i 
syfte att minska sin energiförbrukning (t.ex. IT-system för 
att styra och reglera belysning, värme, ventilation, 
energieffektivisering i utrustning m.m.)? 
 
10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik 
i syfte att minska antalet tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, 
videomöten)? 
 
Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 
 
1. Tjänsteresor och övriga transporter 
1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per 
årsarbetskraft, från 
 a) flygresor under 50 mil, 
 b) bilresor som görs i tjänsten (inkluderar egen bil, 
tjänstebil, hyrbil, leasad bil, taxi), 
 c) tågresor, 
 d) bussresor, och 
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 e) maskiner och övriga fordon som används i 
myndighetsverksamheten. 
 
1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och 
per årsarbetskraft, enligt 1.1 a–e. 
 
1.3 Utsläpp av koldioxid i kilogram för flygresor över 50 mil, totalt och per 
årsarbetskraft. 
 
1.4 Beskrivning av insamlat resultat: 
a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, 
nya uppdrag. 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 
 
1.5 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan 
uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? 
Eget uppföljningssystem 
Leverantörsuppgifter 
Uppskattning (förklara på vilket sätt) 
 
1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: 
Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller 
Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: 
 
2. Energianvändning 
2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per 
årsarbetskraft och per kvadratmeter uppdelat på 
a) verksamhetselektricitet, och 
b) övrig energianvändning 
 
2.2 Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per 
årsarbetskraft och per kvadratmeter enligt 2.1 a och b. 
 
2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? 
Ja Nej 
 
2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent). 
 
2.5 Beskrivning av insamlat resultat: 
 a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, 
nya uppdrag. 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 
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2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan 
uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? 
Eget uppföljningssystem 
Leverantörsuppgifter 
Uppskattning (förklara på vilket sätt) 
 
3. Miljökrav i upphandling 
3.1 Andel registrerade anskaffningar (upphandling och inköp) där miljökrav ställts 
av det totala antalet registrerade anskaffningar per år (anges i procent). 
 
3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med 
miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. 
 
3.3 Beskrivning av insamlat resultat: 
a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 
 
3.4 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan 
uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? 
Eget uppföljningssystem 
Leverantörsuppgifter 
Uppskattning (förklara på vilket sätt) Förordning (2014:80).  
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Miljöledning i 
staten 2014
En redovisning

Statliga myndigheter ska utveckla miljöledningssystem 

och årligen rapportera sina resultat till regeringen och 

Naturvårdsverket, enligt förordning (2009:907) om 

miljöledning i statliga myndigheter. 

 

Sammanställningen för år 2014 visar bland annat:

• Statliga myndigheter släppte ut 397 000 ton 

koldioxid från resor och transporter, vilket 

motsvarar cirka två procent av Sveriges sam-

lade utsläpp från transportsektorn.

• Den sammanlagda energianvändningen från 

statliga myndigheter var 3 TWh vilket mot-

svarar energianvändningen i drygt 160 000 

småhus.

• Myndigheterna gjorde upphandlingar för sam-

manlagt 72 miljarder kronor och i 67 procent 

av dessa upphandlingar ställdes miljökrav. 

Naturvårdsverket har i uppdrag att stödja de statliga 

myndigheterna i deras miljöledningsarbete och göra en 

sammanställning av de redovisade resultaten.
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