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Förord 
Det är nu 20 år sedan ett antal statliga myndigheter för första gången fick i uppdrag 
av regeringen att införa miljöledningssystem i sina verksamheter. De statliga 
myndigheterna har ett ansvar att vara förebilder och att bidra till att generations-
målet, de nationella miljökvalitetsmålen och därmed FN:s globala mål för hållbar 
utveckling uppnås. Genom att arbeta i enlighet med miljöledningssystem får 
myndigheternas egna miljöarbete högre trovärdighet eftersom miljöledningssystem 
är ett verktyg för att förbättra miljöprestandan på ett systematiskt sätt.  
 
En viktig faktor i ett framgångsrikt miljöarbete är ledningens stöd och för 
myndigheter kan detta även innefatta signaler från departementen. I årets rapport är 
därför vissa data redovisade uppdelade på de departement myndigheterna är 
sorterade under. Nytt för i år är att vissa av de inrapporterade sifferuppgifterna 
kommer att finnas tillgängliga på webben vilket är en del i arbetet mot öppna data 
och för att möjliggöra jämförelser i högre grad.  
 
Mot bakgrund av Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp senast år 2045 är det 
viktigt att staten drar sitt strå till stacken. Det är därför glädjande att se att trenden 
med minskad energianvändning fortsätter. En annan positiv trend är att antalet 
upphandlingar där miljökrav har ställts ökar, även om det fortfarande finns 
potential till förbättring.  

Antalet myndigheter med skyldighet enligt miljöledningsförordningen att ha ett 
miljöledningssystem har ökat med tiden och nu omfattas 188 myndigheter.  
Dessa ska varje år redovisa utpekade delar av sitt miljöledningsarbete till Natur-
vårdsverket. Denna rapport utgör Naturvårdsverkets sammanfattning av 2017 års 
miljöledningsarbete inom statliga myndigheter.  
 
Rapporten är framtagen av Annemay Ek och Emma Håkansson, Naturvårdsverket 
med bidrag från Carl-Martin Johborg vid Energimyndigheten, Peter Arnfalk och 
Selene Samuelsson Hedlund för REMM-projektet vid Trafikverket, Tove 
Rosenblom vid SCB, Joakim Thornéus vid Upphandlingsmyndigheten samt 
Amanda Fehler Vallgårda, praktikant vid Naturvårdsverket.  
 
Naturvårdsverket vill tacka de myndigheter som har bidragit med redovisningar 
och ser fram emot de kommande åren där vår önskan är att staten fortsätter sitt 
goda arbete med att minska sitt miljömässiga fotavtryck.  
  
Stockholm i april 2018 
 
 
 
Björn Risinger 
Generaldirektör Naturvårdsverket 
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Sammanfattning 
För verksamhetsåret 2017 har samtliga 188 myndigheter som omfattas av 
förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter redovisat till 
Naturvårdsverket. Miljöledningsarbetet i myndigheterna omfattar olika typer av 
verksamhetsområden. I årets redovisningar lyfts exempelvis främjandet av 
miljövänligt raketbränsle, arbetet med att bekämpa miljöbrott samt konst-
utställningar med miljötema. Redovisningarna omfattar 196 000 årsarbetskrafter 
vilket motsvarar nästan 90 procent av alla statligt anställda och cirka 12,2 miljoner 
kvadratmeter lokalyta.  
 
Det är nu 20 år sedan de första myndigheterna fick i uppgift att införa ett miljö-
ledningssystem och sedan dess har det skett många framsteg i myndigheternas 
miljöarbete. Andelen myndigheter som är miljöcertifierade ökar. Myndigheternas 
indirekta miljöpåverkan får större utrymme och miljöarbetet blir mer integrerat i 
verksamheten. Utöver de delar som rör själva miljöledningssystemet är 
redovisningen enligt miljöledningsförordningen begränsad till transporter och 
tjänsteresor, energianvändning och miljökrav i upphandling. Många års miljöarbete 
visar på positiva långsiktiga trender såsom minskade koldioxidutsläpp från 
transporter, större andel upphandlingar med miljökrav och minskad 
energianvändning. 
 
År 2017 hade 85 procent av myndigheterna uppdaterat sina miljöutredningar under 
de senaste fem åren, vilket är ett av kraven i förordningen. I stort sett alla 
myndigheter har redovisat ett flertal genomförda miljöåtgärder för 2017 och det 
finns en tydlig koppling mellan mål och åtgärder i de flesta fallen. Nästan 60 
procent av myndigheterna har uppgett att de uppfyllt hälften eller fler av sina 
uppsatta miljömål. Flera myndigheter har fått höjda poäng i bedömningen av det 
systematiska miljöledningsarbetet vilket Naturvårdsverket tolkar som en höjd 
miljömedvetenhet och ett aktivt miljöarbete hos myndigheterna. 
 
De sammanlagda utsläppen av koldioxid från myndigheternas tjänsteresor och 
transporter har ökat marginellt jämfört med 2016 efter en flerårig nedåtgående 
trend. Användning av maskiner och andra fordon står för de största utsläppen 
medan resor med flyg över 50 mil är näst största utsläppskälla. Antalet digitala 
möten ökar, framförallt hos de myndigheter som har haft ett arbetssätt enligt 
Resfria möten i myndigheter (REMM) i flera år, vilket har lett till minskade 
koldioxidutsläpp från tjänsteresor per årsarbetskraft hos dessa myndigheter.  
 
Jämfört med år 2016 har energianvändningen hos myndigheterna fortsatt minska 
och det går även att utläsa en ökning av användandet av förnybar energi. Merparten 
av myndigheterna anger att den totala energianvändningen har minskat genom 
samarbete med fastighetsägaren. Vanliga åtgärder som genomförs är effektivare 
belysning och översyn av ventilation. Myndigheterna har också en bättre överblick 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6821 
Miljöledning i staten 2017 

 

9 
 

över den egna energianvändningen vilket är en förutsättning för att kunna arbeta 
effektivt för att minska den. 
 
Att öka myndigheternas miljökrav i de offentliga upphandlingar som genomförs är 
en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen. I årets 
redovisning har nästan samtliga myndigheter som har genomfört upphandlingar 
under 2017 redovisat att de har ställt miljökrav vid någon av sina upphandlingar. 
Det är en ökning jämfört med förra året. År 2017 ställde myndigheterna miljökrav i 
cirka 74 procent av det totala upphandlingsvärdet.  
 
I takt med att omvärlden förändras får nya frågor större vikt och utveckling av 
miljöledningsarbetet kan bli aktuellt. Naturvårdsverket framför i denna rapport ett 
antal förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt 
miljöarbete i myndigheterna. Naturvårdsverket föreslår bland annat utveckling av 
dialoger mellan departement och myndigheter för att skapa drivkraft i miljö-
ledningsarbetet, revidering av miljöledningsförordningen för att peka på ledningens 
ansvar och att inkludera avfallsfrågor. Vidare ser Naturvårdverket en potential i att 
främja samverkan mellan myndigheter genom ett förnyat mandat för 
Miljömålsrådet samt nyttjande av nätverk i miljöfrågor.    
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1. Inledning 
Alla myndigheter, oavsett organisation, geografisk placering, storlek eller uppdrag, 
har någon form av miljöpåverkan. Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att 
systematiskt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och öka den positiva 
miljöpåverkan såsom att verka för ökad miljöhänsyn inom sitt verksamhetsområde. 
Myndigheter har ett ansvar att vara förebilder på miljöområdet och för att bidra till 
att generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för 
hållbar utveckling uppnås. Statliga myndigheter som omfattas av förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter1 ska därför införa och utveckla 
miljöledningssystem.  
 
1.1. Rapportens innehåll 
Redovisningen är en sammanställning av de inrapporterade myndigheternas 
uppgifter och består av denna rapport och en tillhörande fil med ett urval av de 
uppgifter som inrapporterats av myndigheterna2. I rapporten har vi valt att 
presentera flera av uppgifterna uppdelade departementsvis. Syftet med 
redovisningen är att visa på skillnader mellan myndigheter med olika för-
utsättningar och därmed underlätta för departementen att återkoppla till respektive 
myndighet om hur myndigheten kan effektivisera sitt miljöarbete och förbättra sin 
miljöprestanda3. Den tillhörande filen underlättar för ansvariga på myndigheterna 
och departementen att själva göra jämförelser med andra myndigheter där det är 
ändamålsenligt. I årets rapport uppmärksammar vi att myndigheternas miljö-
ledningsarbete har pågått i 20 år genom att påminna om vad som har genomförts 
och hur myndigheternas miljöledningsarbete och miljöprestanda har utvecklats 
under den tiden.  
 
1.2. Myndigheter kopplar miljöarbetet till 

globala och nationella miljömål  
Myndigheternas miljöledningsarbete har som syfte att stötta och styra 
myndigheternas arbete att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet och därmed 
FN:s globala mål för hållbar utveckling. I årets sammanställning är det cirka en 
tredjedel av de rapporterande myndigheterna som nämner kopplingen till Sveriges 
generationsmål för miljöpolitiken och/eller de svenska miljökvalitetsmålen i sitt 
miljöledningsarbete4. Trots att Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar 

                                                      
1 Riksdagens hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907 
2 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671 
3 Enligt ISO 14001:2015 är tolkningen av prestanda ’ett mätbart resultat’ och miljöprestanda är 

’prestandan rörande hantering av miljöaspekter’.. 
4 En sökning genomfördes på begreppen generationsmål och miljökvalitetsmål. 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671
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utveckling bara har existerat i drygt två år, är det i stort sett lika många 
myndigheter (dvs. nästan en tredjedel) som har nämnt dem i sina redovisningar5. 
Det är viktigt att budskapet ’miljökvalitetsmålen behandlar den ekologiska 
dimensionen av FN:s globala mål för hållbar utveckling’ når myndigheterna så att 
de ser kopplingen dem emellan samt använder miljöledningssystem som ett 
verktyg för att arbeta mot både de nationella och globala målen. Myndigheterna har 
möjlighet att göra en koppling av sitt miljöarbete till miljömålen i andra dokument 
än i redovisningen.    
 
Figur 1. Ikoner för de 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag antagit och 
de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN beslutat om 

         

Av miljöledningsförordningen framgår att de myndigheter som omfattas årligen 
ska redovisa sitt miljöledningsarbete till det departement de sorterar under samt till 
Naturvårdsverket. Detta ska ske i samband med att myndighetens årsredovisning 
ges in till departementet. I bilagan till miljöledningsförordningen regleras vilka 
uppgifter myndigheterna ska rapportera.  
 
1.3. De rapporterande myndigheterna 
För verksamhetsåret 2017 har samtliga 188 myndigheter som omfattas av 
miljöledningsförordningen redovisat till Naturvårdsverket. Nya myndigheter att 
redovisa för 2017 är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Statens 
servicecenter och Upphandlingsmyndigheten. Två myndigheter under Kultur-
departementet har redovisat frivilligt utan att omfattas av förordningen; Stiftelsen 
Nordiska museet och Tekniska museet. Detta innebär att 189 redovisningar6 har 
inkommit till Naturvårdsverket. Uppföljning av förordning (2014:480) om 
myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader redovisas 
också i denna rapport.  

                                                      
5 En sökning genomfördes på begreppen Agenda 2030, hållbarhetsmål och globala mål. 
6 Redovisningen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ingår liksom tidigare år i Socialstyrelsens 

redovisning. 
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Redovisningen omfattar totalt 196 000 årsarbetskrafter vilket därmed innefattar 
nästan 90 procent av alla statligt anställda7. Miljöredovisningarna omfattar cirka 
12,2 miljoner kvadratmeter lokalyta vilket motsvarar ytan av 2 260 fotbollsplaner8.   

                                                      
7 Statskontorets hemsida: http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-

utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/ 
8 Beräknat på en fotbollsplan som är 60 meter bred och 90 meter lång. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelplanen_(fotboll) 
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2. Miljöledning i staten 20 år! 
 
2.1. Från 25 pilotmyndigheter till 188 

myndigheter  
Flera myndigheter fick år 1996 via sina regleringsbrev i uppdrag av regeringen att 
införa miljöledningssystem. År 1997 påbörjade 25 pilotmyndigheter arbetet med 
miljöledningssystem. Antalet myndigheter med ansvar att ha ett miljölednings-
system har därefter ökat för att idag omfatta 188 stycken. Införandet av miljö-
ledningssystem i statliga myndigheter var ett led i regeringens strävan att bygga ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet byggde på miljövårdsberedningens 
betänkande 19969 och har successivt utvecklats till att nu omfatta merparten av 
statliga myndigheter. 
 
Figur 2. Tidslinje över utvecklingen av miljöledning i staten 

 
Sedan miljöledningsarbetet inleddes 1997 har det skett många framsteg i 
myndigheternas miljöarbete. Efter tio år hade merparten av myndigheterna de 
grundläggande delarna i ett miljöledningssystem på plats, så som miljöutredning, 
miljöpolicy och miljömål. Betydligt längre tid har det tagit för miljöarbetet att bli 
integrerat i verksamheterna. Indirekt miljöpåverkan, alltså vilken påverkan 
myndigheten har på miljön via sin kärnverksamhet, får allt större utrymme. 
 
År 2005 kom nya riktlinjer för rapporteringen. Myndigheterna delades in i tre 
grupper beroende på omfattning av miljöpåverkan. Numera är myndigheterna 
uppdelade i två grupper där myndigheter med en liten miljöpåverkan får ha ett 
förenklat miljöledningssystem som endast omfattar verksamhetens direkta miljö-
påverkan. Majoriteten av myndigheterna är skyldiga att även ta hänsyn till sin 
indirekta miljöpåverkan. 
 

                                                      
9 Miljövårdsberedningen, Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen, SOU 1996:112. 

(Delbetänkande). 
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Vid rapporteringsåret 2006 introducerade Naturvårdsverket en poängsättning av 
myndigheterna efter hur långt de kommit med att införa sitt miljöledningsarbete. 
Poängsättningen har fungerat som en tydlig drivkraft i utvecklingen av 
myndigheternas miljöledningsarbete. 
 
År 2011 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för att öka andelen 
resfria möten hos myndigheterna och har sedan dess drivit projektet Resfria möten 
i myndigheter (REMM). REMM samordnar arbetet inom drygt 80 av regeringen 
utvalda myndigheter. 
 
Miljömålsrådet bildades år 2014 och utgörs av 17 myndigheter som är strategiskt 
viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
Dessa myndigheter tar varje år fram gemensamma och enskilda åtgärder för att 
förbättra de statliga myndigheternas arbete med miljöfrågor. Detta arbete 
sammanfaller många gånger med de insatser som vidtas för att påverka den 
indirekta miljöpåverkan.    
 
I en första utvärdering år 2004 av miljöledning i statliga myndigheter10 bedömde 
Naturvårdsverket att arbetet med miljöledningssystem ännu var i ett utvecklings-
skede men att det redan hade gett miljöeffekter och andra positiva effekter. Den 
andra utvärderingen från 2012 visade att de flesta myndigheterna hade en uttalad 
målsättning för sitt miljöledningsarbete och att mer än hälften hade kopplat dessa 
mål till de nationella miljökvalitetsmålen. Som en del av utvärderingen genom-
fördes enkäter och intervjuer och i dessa uppgav myndigheterna att miljölednings-
arbetet hade lett till minskad miljöpåverkan, ökad medvetenhet om verksamhetens 
miljöpåverkan och mer ordning och reda. 11 
 
2.2. Myndigheters miljöprestanda har 

utvecklats under 20 år 
Inför utformningen av förordningen tog Naturvårdsverket i samverkan med fler-
talet andra myndigheter fram ett förslag på metod för uppföljning av miljöpåverkan 
genererad av myndigheterna12. Genom att synliggöra effekterna skulle miljö-
ledningsarbetet riktas in på ständig förbättring av miljöprestanda snarare än på att 
införa och underhålla själva systemet. Enligt förslaget skulle miljöarbetet följas 
upp inom tre områden: tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning, energi samt 
upphandling. Området papper och avfall föreslogs vara frivilligt i början, men 
skulle kunna bli obligatoriskt då systemet fått utvecklats i några år. 
 

                                                      
10 Naturvårdsverket (2004), Miljöledning i statliga myndigheter – en utvärdering, ISBN 91-620-5346-
9.pdf, ISSN 0282-7298 
11 Naturvårdsverket (2012), Om miljöledningsarbetet i statliga myndigheter – en utvärdering, ISBN 978-
91-620-6515-7, ISSN 0282-7298 
12 Naturvårdsverket (2008), Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens effekter, ISBN 

91-620-5816-6.pdf, ISSN 0282-7298 
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Den direkta miljöpåverkan har tidigare haft ett större fokus eftersom det varit 
lättare med en gemensam metod för uppföljning av olika myndigheters miljöarbete. 
I och med att energideklarationen började gälla 2008 blev det lättare att få tillgång 
till normalårskorrigerad uppföljning av energiförbrukningen i lokaler.  
 
Sedan förordningen trädde i kraft 2009 har myndigheterna även rapporterat viss 
information gällande sin miljöprestanda vilket har möjliggjort en sammanställning 
av myndigheternas sammanlagda miljöpåverkan och underlättat förbättringsarbetet 
hos de enskilda myndigheterna. Positiva resultat har gått att se de senaste åren, så 
som minskade koldioxidutsläpp från transporter, fler upphandlingar med miljökrav 
och en större användning av förnybar energi. Enligt förordningen bör de 
myndigheter vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan miljöcertifiera 
verksamheten enligt EMAS eller ISO 14001. Sedan förordningen trädde i kraft har 
allt fler myndigheter certifierat sig, se figur 3. 
 
Figur 3. Andel certifierade myndigheter, procent 

 
 

Tjänsteresor och transporter 
Myndigheternas samlade rapporterade utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och 
transporter har visat på en minskning från år 2014 och framåt. Det går dock att se 
att den minskande trenden avstannat eller till och med har ökat något, vilket gör att 
det finns anledning till att fortsätta följa upp utsläpp från tjänsteresor och 
transporter. I figur 4 framgår trenderna i myndigheternas samlade rapporterade 
utsläpp. Utvecklingen för buss och tåg har utelämnats eftersom kurvan för de 
utsläppen ligger nära nollinjen.  
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Figur 4. Samlade utsläpp av koldioxid (ton) från myndigheternas tjänsteresor 
och transporter, 2011 - 2017 

 
 
Under perioden 2011 till 2017 har anställda i de myndigheter som 2011 fick 
uppdrag att arbeta med resfria möten (REMM 2011-myndigheterna) i genomsnitt 
minskat sina koldioxidutsläpp från resor i tjänsten med 25 procent. Detta kan 
jämföras med anställda på alla övriga myndigheter som under samma sexårsperiod 
minskat motsvarande utsläpp med åtta procent.  
 
Figur 5. Utsläpp av koldioxid (kg) från tjänsteresor per anställd och år 

 
 
 
Figur 5 visar en jämförelse mellan REMM 2011 – de myndigheter som arbetat 
enligt REMM-metoden sedan 2011 och övriga myndigheter (inklusive de 57 
myndigheter, universitet och högskolor som uppmanats att arbeta med REMM-
metoden sedan 2016).  
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Energianvändning 
 
Figur 6. Energianvändning i 1000 kWh hos myndigheterna uppdelat på 
energislag 2011–2017 

 
 
Utvecklingen av energianvändningen av verksamhetsel respektive fastighetsel som 
myndigheterna redovisat förändrades ganska kraftigt från 2014 till 2015. Skiftet 
beror troligen på att fler har fått överblick över den egna energianvändningen av 
verksamhetsel genom förbättrad mätning. Det innebär att den el som tidigare 
rapporterats schablonmässigt som verksamhetsel numer redovisas mer rättvisande 
gällande energislag. Sammantaget är trenden att energianvändningen minskar 
vilket visar att de förbättringar som sker på myndigheterna ger resultat och att 
samarbete med fastighetsägare, energikrav vid upphandlingar, gröna hyresavtal och 
så vidare har effekt.  
 
Miljökrav i upphandling 
Redan för tio år sedan hade många myndigheter en policy för att ställa miljökrav 
vid upphandling, men konkreta verktyg för att ställa miljökrav saknades. Sedan 
dess har flera myndigheter arbetat aktivt med att införa grön upphandling. 
Upphandling är ett område där det är svårt för myndigheterna att redovisa exakta 
siffror, vilket gör jämförelser mellan år och myndigheter osäkra. I figur 7 visas 
trenden över andel av upphandlingsvärdet där det ställts miljökrav sedan 2012. 
Andelen miljökrav har varierat något över åren, men överlag har trenden varit 
positiv sedan 2012. 
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Figur 7. Andel värde av upphandling med ställda miljökrav av det totala 
upphandlingsvärdet hos samtliga myndigheter år 2012–2017, procent 
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3. Efterlevnad av miljö-
ledningsförordningen 

  
3.1. Systematisk integrering av miljöhänsyn  
Enligt förordningen behöver myndigheterna enbart redovisa vissa utpekade delar 
av miljöledningssystemet. Därför kommenteras endast de delarna nedan.   
 
 
 
 
 
 
För att bedöma om hänsyn tas till verksamhetens miljöpåverkan på ett systematiskt 
sätt kan en analys göras av kopplingen mellan verksamhetens betydande miljö-
påverkan och de mål som sätts upp samt vilka åtgärder som har genomförts för att 
nå målen. De flesta myndigheterna har i sin redovisning en tydlig länk mellan 
dessa.  
 
3.2. Miljöutredningen utgör basen i 

miljöledningssystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I miljöutredningen ska myndighetens aktiviteter med betydande miljöpåverkan 
identifieras så att det blir tydligt vilka aktiviteter som bör prioriteras och styras. 
Miljöutredningen utgör på så sätt basen i miljöledningssystemet eftersom de mål 
och handlingsplaner som därefter upprättas grundar sig på den. Det är därför viktigt 
att miljöutredningen regelbundet uppdateras så att den ger en rättvisande bild av 
verksamheten och dess miljöpåverkan. 
 
De myndigheter som har uppdaterat sin miljöutredning år 2013 eller senare, dvs. de 
senaste fem åren, uppfyller kravet i förordningen, se figur 8. 

4 § Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens 
interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljö-
utredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga 
förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla 
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. 
 

3 § 1 st. 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. 
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Figur 6. Antal myndigheter som har uppdaterat sin miljöutredning enligt 
kravet i förordningen 

 
 
3.3. Målen är ett verktyg i den ständiga 

förbättringen 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med de interna miljömålen är att bidra till att förbättra myndigheternas 
miljöprestanda och de är också en central del i arbetet med ständig förbättring. 
Utifrån redovisningarna går att utläsa att flera myndigheter upplever att det kan 
vara en utmaning att formulera relevanta, realistiska och mätbara mål för 
verksamheten. De flesta har dock lyckats väl och det är dessutom bättre att sätta 
mål som senare kan behöva revideras än att inte sätta några mål alls. Några 
myndigheter har använt detta angreppssätt och justerat formuleringen av sina mål 
sedan förra året.  
 
Drygt 70 myndigheter har redovisat mål för indirekt och direkt miljöpåverkan 
inklusive upphandling. Det är fem myndigheter som inte har fastställt några 
miljömål alls.  
 
Myndigheternas mål för den direkta miljöpåverkan är vanligtvis formulerade på ett 
sådant sätt att de är tydligt mätbara och ofta formulerade som nyckeltal. Målen för 
den indirekta miljöpåverkan är i många fall formulerade så att de är mätbara även 
om de i flera fall kan uttryckas tydligare.  
 

160

29
Antal myndigheter som
uppdaterat
miljöutredningen de
senaste fem åren
Antal myndigheter som ej
uppdaterat
miljöutredningen enligt
kravet i förordningen

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. 
8 § Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen. 
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Spännvidden är naturligtvis stor när det gäller de mål som har redovisats för 
indirekt miljöpåverkan beroende på myndigheternas vitt skilda uppdrag. Det ger en 
fingervisning om de olika typer av verksamhetsområden där staten kan integrera 
miljöhänsyn. I årets redovisningar gäller det allt från främjandet av ett mer 
miljövänligt raketbränsle, arbetet med att bekämpa miljöbrott, integrering av 
miljöfrågor i universitetsutbildningar till konstutställningar med miljötema.   
 
Måluppfyllelse mäts mot de mål myndigheten själv formulerat och inget krav finns 
på hur ambitiösa målen ska vara. Det är därför svårt att jämföra måluppfyllelse 
mellan myndigheterna. Nästan 60 procent av myndigheterna har uppfyllt häften 
eller fler av sina uppsatta mål. Av de myndigheter som har formulerat mål är det 26 
stycken som har uppgett att de inte har uppfyllt något av sina mål.  
 
3.4. Handlingsplanen är vägen mot målen 
 
 
 
 
 
 
 
I stort sett alla myndigheter har redovisat ett flertal genomförda åtgärder för 2017 
som en del av sin handlingsplan. En tydlig koppling finns i de flesta fall mellan 
målen och genomförda åtgärder.  
 
De flesta åtgärderna kopplar till verksamhetens direkta miljöpåverkan men 
myndigheterna har även i stor utsträckning redovisat åtgärder för sin indirekta 
miljöpåverkan. Det är åtta myndigheter som inte har redovisat några åtgärder alls. 
 
 
3.5. Nio av tio myndigheter har kunskaps-

höjande aktiviteter  
 
 
 
 
Enligt miljöledningsförordningen ska myndigheterna återkommande genomföra 
både generella miljöutbildningar och utbildningar riktade till särskilda målgrupper 
inom myndigheten med ett ansvar för verksamhetens betydande miljöpåverkan 
som till exempel chefer, resesamordnare och upphandlare.  
 
De flesta myndigheterna har information om miljöledning på sitt intranät och även 
som en del i introduktionsutbildningen av nyanställda. Webbaserade utbildningar 

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. 
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. 

14 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och 
utbildning fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om 
miljöhänsyn i det egna arbetet. 
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för medarbetare finns också hos många myndigheter. Universitet och högskolor 
satsar även på att öka miljökompetensen via utbildningar och seminarier. Nära 170 
myndigheter har en eller flera aktiviteter för att höja personalens kunskap om 
miljöhänsyn i arbetet medan det framgår av redovisningarna att cirka 20 
myndigheter inte alls arbetar med kunskapshöjande åtgärder.  
 
Figur 7. Andel av myndigheterna som arbetar med aktiviteter för att höja 
kunskapen om miljöhänsyn i arbetet, år 2017 

 
  

3.6. Antalet miljöcertifieringar ökar 
 
 
 
 
 
 
En miljöcertifiering ger en hög trovärdighet i miljöarbetet och är även ett stöd i 
myndighetens löpande förbättring av miljöprestandan. Antalet myndigheter som är 
miljöcertifierade har ökat med sex stycken sedan förra året samtidigt som en 
myndighet inte längre har kvar sin certifiering vilket innebär att det nu är totalt 47 
myndigheter som helt eller delvis har genomfört en miljöcertifiering eller miljö-
registrering. Två av dessa är registrerade enligt EMAS. Det innebär att en fjärdedel 
av alla rapporterande myndigheter har någon typ av miljöcertifiering. Trenden med 
en ökning av antalet miljöcertifierade organisationer ligger i linje med hur det ser 
ut i resten av det svenska samhället och även internationellt13. 
 
I bilaga 4 finns en förteckning över miljöcertifierade myndigheter och i figur 10 
nedan finns information om andelen certifierade myndigheter sorterade under 
respektive departement.  

                                                      
13 ISO:s hemsida: Statistik från International Organization for Standardization, https://www.iso.org/the-

iso-survey.html 
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3 § 2 st. En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem och vars verksamhet 
medför en betydande miljöpåverkan bör  
1. registrera sig enligt EMAS (för full text se förordningen), eller  
2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001. 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html
https://www.iso.org/the-iso-survey.html
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Figur 8. Andel myndigheter med miljöcertifiering sorterade under respektive 
departement, år 2017 

  
3.7. Flera myndigheter har fått höjda poäng  
Naturvårdsverket poängsätter innehållet i myndigheternas redovisningar av 
miljöledningsarbetet för att ge en indikation på hur aktivt och systematiskt 
myndigheterna arbetar med sin miljöpåverkan. Resultatet av poängsättningen listas 
i en ranking vilket möjliggör jämförelser mellan myndigheter och departement, 
vilket är tänkt att uppmuntra myndigheterna att förbättra sitt miljöledningsarbete. 
Resultatet av bedömningen visar vilka myndigheter som ligger i framkant och vilka 
som har potential att förbättra sitt miljöledningsarbete. Genom att synliggöra vilka 
myndigheter som har fått högre poäng i listan kan det bli enklare för andra 
myndigheter att se vilka det skulle kunna vara lämpligt att samverka med för 
inspiration och lärande exempel. Samtidigt bör nämnas att en styrka med miljö-
ledningssystem är just att man utgår från sina egna förutsättningar, och främst ska 
förbättra sig i relation till sig själv. Det är viktigt att påpeka att poängbedömningen 
inte säger något om myndigheternas miljöpåverkan, utan bara hur aktivt och 
systematiskt de arbetar med att förbättra sin miljöprestanda.  
 
Poängintervallet är 0–23 poäng och ju högre poäng desto mer aktivt miljöarbete. 
Den högsta totalpoängen en myndighet har erhållit i år är 22 poäng och den lägsta 
totalpoängen är 3 poäng. En positiv trend är att det generellt är fler myndigheter 
som poängmässigt har höjt sig än sänkt sig, vilket också kan utläsas i årets medel-
värde på 14,5 poäng, vilket är en ökning från förra året då medel låg på knappt 14 
poäng. Naturvårdsverket tolkar detta som en höjd miljömedvetenhet och ett aktivt 
miljöarbete hos många av myndigheterna. Medianvärdet ligger kvar på 15 poäng.  
 
I figur 11 nedan redovisas medelpoängen för myndigheterna sorterande under 
respektive departement.  
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Figur 9. Medelpoäng för myndigheterna sorterade under respektive 
departement, 2017 

 
 
”Årets raketer” är Allmänna reklamationsnämnden och Länsstyrelsen i Halland 
som båda har höjt sig med 11 poäng vardera jämfört med förra året.  
 
Av de myndigheter som har erhållit 18 poäng eller högre har över 70 procent någon 
form av miljöcertifiering. 
 
Myndigheternas totala poäng varierar ofta mellan åren beroende på förändringar 
inom myndigheterna. En dryg fjärdedel av myndigheterna har oförändrade total-
poäng jämfört med förra året. Några myndigheter har sänkt sina totalpoäng 
beroende på att de under 2017 har fokuserat arbetet på att uppdatera sin miljö-
utredning och ta fram en handlingsplan för 2018, vilket har gjort att 2017 har blivit 
ett mellanår.  
 
Nedan är myndigheterna indelade i fem grupper utifrån sina totalpoäng och därmed 
i vilken grad de har ett systematiskt miljöarbete, se tabell 1.  
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Tabell 1. Antal myndigheter med totalpoäng inom olika poängintervall år 
2016 och 2017 

Poängintervall Antal 
myndigheter 
2017 

Antal 
myndigheter 
2016 

Bedömning av i 
vilken grad 
myndigheten 
har ett 
systematiskt 
miljöarbete 

19 – 23 27 19 Mycket hög 
16 – 18 52 53 Hög 
13 – 15 59 64 Medel 
10 – 12 30 28 Låg 
0 – 9 21 23 Mycket låg 

 
Det är tio myndigheter som har klivit upp i gruppen ”Mycket hög [grad av 
systematiskt miljöarbete]” det vill säga 19–23 poäng, samtidigt som två har fallit ur 
denna grupp. Bakgrunden till höjningarna hos dessa tio myndigheter är miljö-
certifiering i tre fall, ett par har till skillnad från tidigare nämnt miljökrav i 
upphandling och övriga har förbättrad måluppfyllelse eller har genomfört fler 
åtgärder för att nå målen.  
 
I bilaga 2 återfinns myndigheterna listade utifrån poänggrupp.  
 
Naturvårdsverket har bedömt att en myndighet har integrerat miljöhänsyn i 
verksamheten i högre grad om man har: 
- en miljöcertifiering, 
- mål för direkt och indirekt miljöpåverkan och för miljöanpassade upphandlingar, 
- genomfört åtgärder som kopplar till målen, 
- hög måluppfyllelse, 
- utbildat och informerat all personal om miljöledningsarbetet samt personal som 
utför arbetsuppgifter med betydande miljöpåverkan, 
- samarbetat med fastighetsägare vilket har resulterat i minskad energiförbrukning, 
- ställt krav på produktionsspecificerad förnybar el i elavtalet. 
 
För samtliga kriterier och poängskala, se bilaga 3.   
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4. Tjänsteresor och  
        transporter 

Riksdagen har beslutat att transportsektorns koldioxidutsläpp ska minska med 70 
procent till år 2030 jämfört med 2010. Det målet kan nås med bland annat bränsle-
snålare bilar, fler elbilar och så kallade laddhybrider, att en de 
l bilåkande ersätts med gång, cykling och kollektivtrafik, ett minskat 
transportbehov genom till exempel ökad användning av digitala möten, att 
godstransporter flyttas över från lastbilar till sjöfart och järnväg samt att det 
används mer biodrivmedel än idag.  
 
De uppgifter som myndigheterna enligt förordningen ska rapportera in när det 
gäller tjänsteresor och övriga transporter är de anställdas och konsulters tjänste-
resor samt användning av maskiner och övriga fordon som används i myndighets-
verksamheten. Till maskiner och övriga fordon räknas motorredskap, terräng-
fordon, lastbilar, färjor och andra luftfartyg (flygplan, helikoptrar, svävare etc.).  
 
4.1. En ökning av utsläppen från tjänste-

resor och transporter  
De sammanlagda utsläppen av koldioxid från myndigheternas tjänsteresor och 
transporter har ökat jämfört med år 2016 efter en flerårig nedåtgående trend. 
Myndigheternas samlade redovisade koldioxidutsläpp från tjänsteresor och 
transporter uppgår år 2017 till cirka 380 000 ton. Det motsvarar två procent av 
Sveriges samlade koldioxidutsläpp från inrikes transporter14. Utslaget på antalet 
årsarbetskrafter hos de ingående myndigheterna, det vill säga ungefär 196 000 
anställda, är koldioxidutsläppen cirka 1,9 ton per årsarbetskraft år 2017.  
 
Tabell 2. Koldioxidutsläpp i ton per transportslag 2015–2017 

Fordonsslag 2015 2016 2017 
Maskiner 223 911 224 605 229 814 
Flyg över 50 mil 86 592 84 186 86 239 
Bil 49 166 49 068 49 693 
Flyg under 50 mil 14 869 14 142 14 619 
Buss 305 232 259 
Tåg 1 1 1 
Totalt 374 844 372 234 380 625 

 
Inget av transportslagen visar på någon minskning i utsläpp totalt sett senaste året. 
Flera myndigheter har redovisat en förbättring i uppföljningen av de anställdas 
resande vilket kan förklara en del av ökningen.  

                                                      
14 Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6821 
Miljöledning i staten 2017 

 

27 
 

4.2. Utsläppen från användning av maskiner 
är störst 

Fördelningen av utsläppen från olika transportslag mellan myndigheter varierar 
stort främst beroende på olika verksamheter och uppdrag. Det är utsläpp från 
maskiner och andra fordon som dominerar utsläppen med flyg över 50 mil som 
näst största utsläppskälla (se figur 12).  
 
Figur 10. Fördelning av utsläppen från olika fordonsslag 2017 

 
 
 
4.3. Myndigheter sorterade under tre 

departement dominerar utsläppen  
De myndigheter som har stora totala utsläpp från transporter och tjänsteresor 
sorterar under Näringsdepartementet, Justitiedepartementet samt 
Utbildningsdepartementet. 15 
 
4.4. Stor skillnad på transportslag mellan 

departementen 
En sammanställning över utsläppen från olika transportslag uppdelat på de 
myndigheter som sorterar under respektivedepartement visar att det skiljer sig 
mycket åt. Näringsdepartementets myndigheter står för över hälften av alla utsläpp 
från transporter och maskiner som rapporterats, följt av Justitiedepartementets och 

                                                      
15 Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen har inte redovisat några uppgifter för utsläpp från 

transporter och maskiner då de hänvisar till att uppgifterna är sekretessbelagda. Sammanställningen 
av utsläpp genererade av myndigheterna sorterade under Försvarsdepartementet och 
Justitiedepartementet är därför inte komplett.  
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Utbildningsdepartementets myndigheter. Det är främst utsläpp från maskiner och 
andra fordon som dominerar utsläppen från Näringsdepartementets myndigheter 
(se figur 14).   
 
För Justitiedepartementets myndigheter är det främst utsläpp från maskiner och 
resor med bil som rapporterats och för Utbildningsdepartementets myndigheter är 
det flyg över 50 mil som står för den övervägande delen av utsläppen. I figur 13 
visas den procentuella fördelningen av de utsläpp som myndigheterna redovisat.  
 
Figur 13. Fördelning av utsläpp från olika transportslag per departement år 
2017 

 
 
 
4.5. Några myndigheter har minskat sina 

utsläpp från tjänsteresor  
För att kunna minska utsläppen från tjänsteresor och transporter behövs olika 
åtgärder. Hos myndigheter med stor egen fordonspark ser man ett behov av att byta 
ut den mot fordon som ger mindre utsläpp. För andra delar av transporterna är det 
åtgärder för att minska antal resor eller att välja andra transportslag som är åtgärder 
som ger effekt. Några myndigheter som tillhör de med stora utsläpp och som har 
sänkt sina utsläpp från tjänsteresor med minst tio procent mellan 2016 och 2017 
genom olika åtgärder är Umeå universitet, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmiljöverket och Affärsverket svenska kraftnät. Bidragande orsaker till 
minskade tjänsteresor uppges vara förbättrade möjligheter till digitala möten, 
förläggning av utbildningar regionalt i stället för i Stockholm, internt arbete på 
avdelningarna med att minska tjänsteresorna samt nya reseriktlinjer som ställer 
högre krav på när flyg får väljas. 
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4.6. Maskiner och andra fordon står för de 

största koldioxidutsläppen  
Maskiner och andra fordon är de fordonsslag som står för de i särklass största 
utsläppen av koldioxid (cirka 60 procent) rapporterat av myndigheterna. 
Sammanlagt står maskiner och andra fordon för 230 000 ton koldioxid vilket är en 
ökning med två procent sedan 2016. Det är främst myndigheter med verksamhet 
som består av transporter med färjor samt har egna fordon för byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur som har större utsläpp från maskiner. Totalt har 49 
myndigheter redovisat utsläpp från maskiner och andra fordon. De myndigheter 
som har störst totala utsläpp i denna sektor är sorterade under Närings-
departementet och Justitiedepartementet (se figur 14).   
 
 
Figur 14. Fördelning av myndigheternas bidrag i utsläpp av koldioxid för 
maskiner och andra fordon, uppdelat per departement, 2017 

 
 
 
Några orsaker till en nästintill oförändrad trend i utsläppen av maskiner och andra 
fordon trots olika insatser är enligt myndigheterna ökad färjetrafik till följd av 
ökande vägfordonstrafik, ökande byggnationer av infrastruktur under 2017 samt 
ökad förbrukning av marint bränsle 2017 på grund av väder- och issituation.   
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4.7. Utbildningsinstituten flyger flest långa 
sträckor 

Flyg över 50 mil är den näst största posten i de rapporterade utsläppen av koldioxid 
från myndigheternas verksamhet. Flyg över 50 mil står för cirka 86 000 ton kol-
dioxid vilket är nästan en fjärdedel av de sammanlagda utsläppen, se figur 15. Man 
kan se en ökning på två procent i utsläppen jämfört med 2016. Det är 182 
myndigheter som har redovisat utsläpp från flyg över 50 mil. Det är främst 
myndigheter sorterade under Utbildningsdepartementet som står för den största 
delen av de totala utsläppen. Orsaken till höga utsläpp från flygresor över 50 mil 
förklaras av utbildningsinstitutens arbete med internationalisering, projekt och 
samarbeten med andra internationella organisationer samt utökade internationella 
insatser.  
 
Figur 15. Fördelning av myndigheternas bidrag i utsläpp av koldioxid för 
flygresor över 50 mil uppdelat per departement, 2017 

 
 
4.8. Tjänstebilar står för stora utsläpp från 

bilresor 
Myndigheternas samlade redovisade utsläpp från bilresor förutom maskiner 
motsvarar 13 procent av de redovisade utsläppen från transporter och tjänsteresor 
och uppgår till cirka 50 000 ton koldioxid, en knapp ökning jämfört med 2016. Det 
är 177 myndigheter som har redovisat utsläpp från bilresor. Bland de myndigheter 
som har de största koldioxidutsläppen från bilar återfinns de med egna tjänstebilar 
och spridd verksamhet inom Sverige.  
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Figur 16. Fördelning av myndigheternas bidrag i utsläpp av koldioxid för 
bilresor uppdelat per departement, 2017 

 
 
 
De myndigheter som rapporterat in störst utsläpp från bilresor är sorterade under 
Justitiedepartementet. Här ingår myndigheter med stor andel persontransporter och 
verksamheter som inbegriper olika typer av bevakning eller patrullerande. Flera 
myndigheter har tagit upp att man förändrat användandet av drivmedel – 
etanolanvändningen har minskat till förmån för främst miljövänlig diesel. 
 
4.9. Myndigheternas korta flygresor släpper 

ut 14 000 ton koldioxid  
I denna kategori ingår hela flygsträckor som är under 50 mil samt de sträckor under 
50 mil som är del i en längre flygresa. Det är därför inte möjligt att se vilka utsläpp 
som hör till flygresor som totalt är under 50 mil från avreseorten. De korta 
flygresorna står för fyra procent av myndigheternas totala utsläpp. Myndigheternas 
sammanlagda utsläpp från flygresor under 50 mil uppgår år 2017 till drygt 14 000 
ton koldioxid, en ökning med tre procent. Det är 177 myndigheter som har 
redovisat utsläpp från flygresor under 50 mil. De myndigheter som har rapporterat 
in störst utsläpp från flygresor under 50 mil finns sorterade under Utbildnings-
departementet, men även Näringsdepartementet och Justitiedepartementet har 
myndigheter med större utsläpp från denna kategori. Flygresor under 50 mil är de 
som antas ha störst potential att ersättas med tågresor. 
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Figur 17. Fördelning av myndigheternas bidrag i utsläpp av koldioxid för 
flygresor under 50 mil uppdelat per departement, år 2017 
 

 
 
4.10. Antalet bussresor ökar 
Bussresorna står för en liten del av myndigheternas utsläpp från transporter och 
tjänsteresor. De sammanlagda utsläppen från myndigheternas bussresor 2017 
uppgår till cirka 260 ton, vilket är en ökning med drygt tio procent från 2016. Flera 
myndigheter uttrycker svårigheter att mäta utsläppen från buss och denna ökning 
kan bero på att flera myndigheter blir bättre på att följa upp utsläppen från buss-
resor av sina anställda.  
 
4.11. Tågresor har minst miljöpåverkan av 

transportslagen 
Tåget svarar för mindre än en procent av hela transportsektorns utsläpp av kol-
dioxid16 och myndigheternas tågresor står för en minimal andel av statens totala 
utsläpp av koldioxid från transporter och tjänsteresor. År 2017 uppgick utsläppen 
till cirka ett ton vilket är samma nivå som för år 2016. Det är 180 myndigheter som 
har redovisat utsläpp från tåg. Koldioxidutsläppen från en flygresa mellan 

                                                      
16 Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-

branschen/energi-och-klimat/Transportsektorns-utslapp/Jarnvagens-utslapp/ 
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Göteborg och Stockholm motsvarar 50 000 tågresor17 och att åka ensam i en bil ger 
ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som flyget18.  
 
4.12. Digitala möten ersätter resor 
År 2011 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att vara ett stöd för att öka 
andelen resfria möten och har sedan dess drivit projektet Resfria möten i 
myndigheter - REMM. Myndigheter ombeds frivilligt rapportera sin användning av 
resfria möten, vilket härefter kommer att refereras till som digitala möten. Orsaken 
till namnbytet är att digitala möten är en integrerad del av myndigheternas satsning 
på ökad digital samverkan. Digitala möten utgör ofta ett komplement och ersätter 
inte alltid fysiska resor.    
 
I sammanställningen skiljs de 19 myndigheter som arbetat enligt REMM-metoden 
sedan 2011 (REMM 2011) från de 28 myndigheter (REMM 2016 M) och de 29 
universitet & högskolor (REMM 2016 U & H) som uppmanats göra det sedan 
2016.  
 
Antal digitala möten har ökat kraftigt men bara hos ett fåtal 
myndigheter  
För år 2017 rapporterade 86 myndigheter totalt 1,5 miljoner digitala möten, vilket 
är en ökning med nästan 60 procent jämfört med antalet digitala möten 2016. I 
genomsnitt hade myndigheterna 19 digitala möten per anställd och år, men då ett 
fåtal myndigheter står för en mycket stor del av dessa är medianvärdet på 5 möten 
per anställd och år ett mer rättvisande mått. Trafikverket stod ensam för över 
400 000 av myndigheternas digitala möten.  
 
Användningen av digitala möten skiljer sig mycket mellan olika myndigheter. De 
myndigheter som arbetat enligt REMM-metoden sedan 2011 har kommit betydligt 
längre än övriga myndigheter i digitaliseringen av sin möteskultur. I de mer 
nytillkomna REMM-myndigheterna ökar användningen, men omställningen i 
möteskultur tar tid och de rapporterar ännu in en lägre användning av digitala 
möten än de myndigheter som har arbetat enligt REMM-metoden sedan 2011. Det 
gäller särskilt gruppen universitet och högskolor vilket framgår av figur 18 som 
visar på skillnaden i antal möten mellan de olika kategorierna av myndigheter. 
Ökningstakten är högre i de olika REMM-myndigheterna än i de myndigheter som 
ej är med i REMM. 
 

                                                      
17 SJ:s hemsida: https://www.sj.se/sv/om/om-sj/hallbarhet.html 
18 Hemsida som drivs av Konsumentverket: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-

hallbarhet/resor/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/ 

https://www.sj.se/sv/om/om-sj/hallbarhet.html
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/resor/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/resor/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/
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Figur 18. Antal digitala möten per anställd och år i olika grupper av 
myndigheter - medianvärde 

 
 
Figuren ovan visar medianvärden för antal digitala möten per anställd och år i olika 
grupper av myndigheter. Staplarna är uppdelade i kategorierna: Alla myndigheter – 
alla rapporterande myndigheter, REMM 2011 – de myndigheter som arbetat enligt 
REMM-metoden sedan 2011, REMM 2016 M – de 28 myndigheter och REMM 
2016 U & H – de 29 universitet och högskolor som uppmanats arbeta med REMM-
metoden sedan 2016, samt Ej REMM – de myndigheter som ej berörs av REMM.  
 
Andel digitala möten fortsatt störst bland REMM-myndigheterna 
Mätetalet andel digitala möten sätter antalet digitala möten i relation till antalet 
tjänsteresor och ger en indikation på hur digitaliserad en myndighets möteskultur 
är. De 84 myndigheter som rapporterade in både antal tjänsteresor och digitala 
möten hade i genomsnitt en andel digitala möten på 38 procent. Det kan jämföras 
med 32 procent under 2016. I praktiken innebär det betydligt fler resor än digitala 
möten.  
 
Tre av tio myndigheter rapporterar in fler antal digitala möten än antal tjänsteresor 
under 2017, vilket var en klar ökning jämfört med 2016. REMM 2011-
myndigheterna hade i snitt 56 procent digitala möten.  
 
Allt fler lyfter digitala möten i resepolicy och mötespolicy 
Omkring 40 procent av alla myndigheter har ett styrande dokument som tar upp 
digitala möten som ett verktyg för att minska miljö- och klimatpåverkan från 
tjänsteresor. I gruppen REMM 2011 har över 60 procent av myndigheterna en 
sådan skrivelse, och bland universitet och högskolor än andelen drygt 50 procent.  
 
Allt fler myndigheter uppdaterar sin resepolicy och/eller mötespolicy så att den 
nämner och lyfter fram valet av digitala möten framför resor. Myndigheterna gör 
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informationsinsatser för sina medarbetare om resval och mötesteknik. En klar 
majoritet, över 3/4, av alla myndigheter har nu infört mötesverktyget Skype för 
företag, vilket är tillgängligt i medarbetarnas datorer och i ett utökat antal mötes- 
och videorum.  
 
En annan trend är att man samverkar med sin resebyrå om bra miljöval för sina 
resor och möten. Fler myndigheter följer upp sitt resande och informerar om 
resultatet. Många myndigheter väljer också att klimatkompensera sina tjänste-
resor.19 
 
 

                                                      
19 Se avsnitt 7.1 angående budskapet från flertalet departement att de statlige myndigheterna inte kan 

nyttja vare sig förvaltnings- eller sakanslag till klimatkompensation.  
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5. Energianvändning 
År 2017 var ett år då energi- och hållbarhetsfrågor uppmärksammades, inte minst 
tack vare FN:s globala mål för hållbar utveckling. Trenden på energiområdet för de 
rapporterande myndigheterna är att energianvändningen fortsätter att minska något: 
energianvändningen ligger kvar på cirka tre TWh årligen, då det är svårt att 
bedöma hur tillförlitligheten är i insamlade data. 
 
Energianvändning för värme minskar något från förra året. Det kan bero på att de 
senaste åren har varit de varmaste sedan mätningarna av årsmedeltemperaturer 
påbörjades. 
 
Fördelningen mellan de olika energibärarna ser ut ungefär som tidigare år. 
Skillnaden är att energi för kyla ökat med en procent från i fjol samtidigt som 
fastighetselen minskat.  
 
 
Figur 19. Fördelning mellan energibärare år 2017 
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5.1. Förnybar el och egen produktion 
sänder signaler till andra att följa 

 
Sverige har i och med energiöverenskommelsen20 nya energi- och klimatpolitiska 
mål.  Det ena målet är att elproduktionen skall vara 100 procent förnybar till år 
2040. Kan myndigheter gå före och välja förnybart sänder det tydliga signaler till 
andra att följa. År 2017 rapporterade 56 myndigheter att de har 100 procent 
förnybar energi. Det är sju stycken fler än föregående år. Det är 17 myndigheter 
som redovisar att de får 100 procent förnybar energi utan att de ställt några 
särskilda krav på det. Det är en ökning med tre stycken från föregående år. Antalet 
myndigheter som anger att de helt eller delvis ställer krav på produktions-
specificerad förnybar el är 133 stycken vilket motsvarar 67 procent. Även det är en 
liten ökning från föregående år. I snitt har de rapporterande myndigheterna 89 
procent förnybar el.21  
 
Utöver krav på förnybar el svarar myndigheterna även på frågan om egen-
producerad el. Av de som svarat på denna fråga anger tolv myndigheter att de 
producerar egen el. Främst kommer denna el från solceller.  
 
5.2  Energianvändning per kvadratmeter 

och per årsarbetskraft  
Ser vi till energianvändning per kvadratmeter är myndigheterna sorterade under 
Utbildningsdepartementet de som använder mest energi men så har de också störst 
lokalyta. Ser vi istället till energianvändningen per årsarbetskraft finner vi istället 
att det är myndigheterna sorterade under Kultur- och Finansdepartementen som 
ligger högst. En trend, om än väldigt svag, är att antalet årsarbetskrafter ökar 
samtidigt som lokalytorna minskar något under 2017. Under 2017 var antalet 
årsarbetskrafter 3 000 fler än föregående år och den totala lokalytan 6 000 
kvadratmeter mindre. De minskade ytorna kan bero på att lokaler används 
annorlunda idag när fler övergår till aktivitetsbaserade kontor. 
 
 
  

                                                      
20 Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-

energipolitiken/ 
21 Snittet är enbart baserat på 2017 års mätning. 
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Figur 20. Myndigheternas sammanlagda energiförbrukning uppdelat per 
departement år 2017, kWh/kvadratmeter 

 
 
 
Figur 21. Energianvändning i myndigheterna per årsarbetskraft uppdelat på 
departement, år 2016 och år 2017 
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minskat genom samarbete med fastighetsägaren. En fortsatt populär åtgärd är att 
byta till effektivare belysning och belysningsstyrning samt att se över ventilation. 
Flera myndigheter nämner också fortsatt gröna hyresavtal som en möjlighet till 
minskad energianvändning. 
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6. Miljökrav i  
upphandling 

Generationsmålet innebär bland annat att miljöpolitiken ska fokusera sitt arbete så 
att konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälso-
problem som möjligt. Samtliga miljökvalitetsmål kan påverkas i samband med 
upphandling.  
 

FN:s globala mål för hållbar utveckling har ett särskilt delmål som berör upp-
handling. Inom mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion finns delmål 12.7 
som handlar om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella prioriteringar.  
 
Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen 
tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller struktur för hur 
upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska 
arbete med offentliga inköp. Det sjätte inriktningsmålet i strategin är en miljö-
mässigt ansvarsfull upphandling där målet är att inköp ska användas som ett 
strategiskt verktyg för att nå miljömål genom att bland annat använda miljökrav i 
upphandling. 
 
6.1. Upphandling av statliga ramavtal år 

2017 
Av de myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen är Arbets-
givarverket, Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet och Riksgälden statliga 
inköpscentraler som har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är 
avsedda för andra statliga myndigheter. Det är viktigt att dessa ramavtal innehåller 
miljökrav i den mån det är relevant eftersom andra myndigheter avropar varor och 
tjänster från dessa avrop. Samtliga statliga inköpscentraler har redovisat att de 
upprättade statliga ramavtal under 2017. Statliga ramavtal har upprättats inom 
områden såsom ekonomisystem, skanningstjänst, inrikes flygresor samt kort-
tjänster. En förteckning över de inrapporterade upprättade ramavtalen och de 
miljökrav som ställts i samband med upprättandet finns i bilaga 5. 
 
6.2. Fler inköp av energieffektiva varor och 

tjänster än förra året  
För 2017 rapporterade 21 myndigheter 77 stycken upphandlingar över tröskel-
värdet där krav enligt förordning om statliga myndigheters inköp av energieffektiva 
varor, tjänster och byggnader22 har ställts. För 2016 var antalet upphandlingar 68 
                                                      
22 Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
2014480-om-myndigheters-inkop-av_sfs-2014-480 
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stycken. Värdet av 2017 års upphandlingar går inte att följa med dagens 
uppföljningssystem, men eftersom bara upphandlingar över tröskelvärdet 
rapporteras (1,365 miljoner för varor och 52,620 miljoner för byggentreprenader) 
så är det minst 94 miljoner det rör sig om.  
  
Av redovisningen framgår inte vilka krav man ställt vid dessa inköp. I några fall 
har myndigheterna angett att det inte varit relevant att ställa miljö- eller energikrav.  
 
När det gäller inköp och/eller hyra av nya byggnader så har energikrav ställts av 54 
myndigheter. För 81 myndigheter har frågan inte varit aktuell då de inte tecknat 
eller ingått några nya avtal. 
 
6.3. Fler ställer miljökrav  
I årets redovisning har 97 procent (176 stycken) av de myndigheter som har 
genomfört upphandlingar under 2017 redovisat att de har ställt miljökrav vid någon 
av sina upphandlingar. Det är en ökning med två procent sedan förra året.  
 
Myndigheternas sammanlagda redovisade ekonomiska värde för upphandlingar 
och avrop från ramavtal år 2017 är 70 miljarder kronor. Värdet som inkluderar 
miljökrav år 2017 anges till cirka 52 miljarder kronor. Det innebär att det år 2017 
har ställts miljökrav för cirka 74 procent av värdet. Motsvarande andel var 60 
procent år 2015 och cirka 76 procent år 2016. 
 
 
Figur 22. Det sammanlagda rapporterade värdet av alla upphandlingar och 
avrop genomförda 2015–2017 uppdelat på värde med och utan miljökrav 
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6.4. Myndigheter med stora upphandlings-
värden ställer miljökrav 

 
Tabell 3. Myndigheter med störst upphandlingsvolym i kronor år 2017 

 
 
Ny på listan över de myndigheter som har det högsta upphandlingsvärdet är 
Kriminalvården. I övrigt innehåller listan samma myndigheter som år 2016. Det 
totala värdet som de tio största myndigheterna representerar har minskat sedan 
2016 från cirka 64 miljarder kronor till cirka 59 miljarder kronor. Dessa 59 
miljarder motsvarar cirka 84 procent av samtliga myndigheters upphandlingsvärde. 
Minskat har också andelen av värdet där dessa myndigheter ställt miljökrav, från 
79 procent år 2016 till 67 procent 2017.  
 
Det är viktigt att notera att möjligheten att ställa miljökrav kan vara olika beroende 
på typ av upphandling. Detta försvårar jämförelser mellan myndigheter och mellan 
åren. I upphandlingar som inte tydligt medför miljöpåverkan är det inte förenligt 
med upphandlingslagstiftningen att ställa miljökrav. Det innebär att miljökrav inte 
ställs i alla typer av upphandlingar.   
 
Energiförbrukning vanligaste miljökravet vid anskaffning av IT-
utrustning 
Myndigheterna har haft möjlighet att frivilligt rapportera i vilken omfattning de 
ställer miljökrav vid anskaffning av IT-utrustning. Det är 45 myndigheter som har 
rapporterat att de ställer miljökrav i alla anskaffningar av IT-utrustning och 24 
myndigheter som har rapporterat att de ställer miljökrav i en del, men inte alla IT-
anskaffningar. Myndigheterna har också kunnat rapportera inom vilka områden 
man ställer krav på IT-utrustning. Samtliga myndigheter som ställer krav ställer 
krav på energiförbrukning. Andra vanliga områden är innehåll av farliga ämnen, 
krav som motsvarar miljöcertifiering, livslängd, materialval och återvinnings-
barhet. De myndigheter som svarat på frågan, 69 stycken, har rapporterat att värdet 
av de anskaffningar av IT-utrustning där miljökrav ställts uppgår till cirka 960 
miljoner kronor.  
 

 
  

 
 

Myndighet Värde av 
upphandlingar 

Värde av 
upphandlingar 
med miljökrav 

Andel 
(%) 

Trafikverket 28 127 373 403 28 127 373 403 100 
Försvarets materielverk 16 844 000 000 7 971 000 000 47 
Affärsverket svenska kraftnät 2 225 888 677 2 191 851 096 98 
Fortifikationsverket 2 200 651 431 1 986 573 099 90 
Polismyndigheten 2 046 968 559 908 155 579 44 
Arbetsförmedlingen 1 918 415 192 1 896 350 092 99 
Skatteverket 1 457 315 923 398 376 472 27 
Kriminalvården 1 439 767 500 604 780 000 42 
Migrationsverket 1 301 542 598 397 877 934 31 
Statens fastighetsverk 1 090 841 505 959 685 464 88 
Totalt 58 652 764 788 45 442 023 139 67 
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Egna miljökrav vid avrop från ramavtal kan utnyttjas av fler 
myndigheter 
Myndigheterna har också haft möjlighet att redovisa om de ställer egna miljökrav 
vid avrop mot statliga ramavtal. Det är 22 myndigheter som har rapporterat att de 
utnyttjat denna möjlighet vilket är en ökning med en myndighet jämfört med förra 
årets redovisning. Det är 19 myndigheter som har specificerat närmare vid vilka 
avrop man ställt egna miljökrav och i vissa fall också vilka miljökrav man ställt. 
Egna miljökrav har ställts vid exempelvis avrop av städtjänster, konferens-
anläggningar, telefonitjänster, möbler, resebyråtjänster, bevakningstjänster och 
managementtjänster. Exempel på de krav som har ställts är miljöfordon, miljö-
ledningssystem samt innehåll av farliga ämnen.  
 
6.5. Tillgången till rätt uppföljningsdata 

begränsar analysen 
Upphandling är ett område där myndigheterna har svårt att ta fram statistik, varför 
det bör framhållas att jämförelserna är osäkra. Det kan också variera mellan olika 
år hur stor andelen är av upphandlingar där det är relevant att ställa miljökrav. Att 
jämföra mellan år och myndigheter är därför svårt då enskilda stora upphandlingar 
kan påverka utfallet. Statistiken bör därför användas för att göra översiktliga 
analyser. I statistiken går det inte heller att se vilken effekten av miljökraven har 
varit, det vill säga om ändamålsenliga och drivande miljökrav ställdes samt om 
miljökraven också påverkade valet av leverantör. För att kunna öka möjligheten att 
göra sådana analyser behöver mer detaljerade frågor ställas, exempelvis om upp-
följning av kraven, men det är osäkert om myndigheterna har möjlighet att lämna 
svar.  
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7. Utvecklings- och förbättrings-
områden 

I takt med att omvärlden förändras får nya frågor större vikt och utveckling av 
miljöledningsarbetet kan bli aktuellt. Nedan följer några exempel på utvecklings- 
och förbättringsområden som Naturvårdsverket har identifierat då de har fram-
kommit dels i myndigheters redovisningar och dels i arbetet med att vägleda 
myndigheterna under år 2017.  

7.1. Förslag riktade till regeringen 
Miljömålsrådet ett gott exempel på samverkan  
Samverkan i Miljömålsrådet tar avstamp i myndigheternas egna handlingsplaner 
för att bidra till att nå miljökvalitetsmålen. Detta strukturerade miljöarbete i form 
av samverkan mellan myndigheterna bedömer Naturvårdsverket har både ökat 
effektiviteten och har lett till framsteg i att öka takten för att på sikt nå miljömålen. 
Detta arbete kan fungera som gott exempel för andra myndigheters samverkan 
kring miljöfrågor. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att arbetet med att 
både genomföra gemensamma miljöåtgärder och initiera nya åtgärder fortsätter de 
kommande åren. Ett förnyat mandat för Miljömålsrådet när det nuvarande löper ut i 
höst underlättar denna samverkan.  
 
Tydliga besked för klimatkompensation 
Flera myndigheter har ställt frågan om klimatkompensation till Naturvårdsverket 
som vägledande myndighet enligt förordningen. Budskapet från flertalet 
departement är att de statliga myndigheterna inte kan nyttja vare sig förvaltnings- 
eller sakanslag till klimatkompensation. De statliga myndigheterna bör få ett 
enhetligt besked om de kan klimatkompensera och i så fall vilka begränsningar och 
riktlinjer som finns.  
 
Stärk statens roll som föregångare inom miljömässigt ansvarsfull 
upphandling 
Enligt 2017 års redovisningar upphandlar de statliga myndigheterna för 70 
miljarder kronor och i cirka 75 procent av upphandlingarna ställs miljökrav. 
Huruvida myndigheterna har ställt egna miljökrav eller om de har använt sig av de 
ramavtal där Kammarkollegiet har ställt miljökrav i upphandlingen av ramavtalet 
är svårt att tyda. Naturvårdsverket ser ett behov av uppföljning av myndigheternas 
användning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för att fastställa hur 
de används av myndigheterna.  
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Utveckla myndighetsdialoger för att skapa större drivkraft i 
miljöledningsarbetet 
I flera sammanhang har vikten av myndighetsledningens engagemang och driv 
betonats för framgången i miljöledningsarbetet23. För att skapa drivkraft i 
myndigheternas miljöarbete påtalas behovet av krav på och återkoppling till 
myndighetens ledning från respektive departement. För att få ut så stor effekt som 
möjligt av regeringens förordning och direktiv krävs att departementen följer upp 
och signalerar vikten av myndigheternas miljöarbete för att Sverige ska kunna nå 
miljömålen och de globala hållbarhetsmålen.   
 
Revidering av miljöledningsförordningen för ett bättre stöd i 
miljöledningsarbetet 
För att få en bättre bild av myndigheternas systematiska miljöarbete enligt 
miljöledningsförordningen och peka på myndighetsledningarnas ansvar föreslår 
Naturvårdsverket att nuvarande redovisning kompletteras med vissa delar av 
förordningens krav som i dagsläget inte redovisas av myndigheterna. Det gäller 
följande: 
- om interna miljörevisioner har genomförts (17§) 
- om ledningens genomgång av miljöledningssystemet har skett (18§) 
För att inte rapporteringen ska växa i omfattning kan andra redovisningsfrågor tas 
bort.  
 
Komplettering av redovisningen kan förbättra uppföljningen av 
miljöarbetet 
Redovisningen enligt miljöledningsförordningen har, förutom de delar som rör 
själva miljöledningssystemet, hittills omfattat tre områden; tjänsteresor och 
transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling. Vid beaktande av 
regeringens satsning på cirkulär ekonomi föreslår Naturvårdsverket att en 
komplettering av redovisningen sker för att också omfatta avfall. 
 
Skapa goda förutsättningar för ökad användning av digitala möten 
För att stimulera ökad användning av digitala möten i statliga myndigheter som ett 
sätt att ersätta koldioxidgenererande resor, behöver det bli möjligt för myndigheter 
att mötas digitalt med regeringskansliet. 
 
7.2. Förslag riktade till statliga myndigheter 
Ställ krav på uppföljning vid tecknande av nya avtal 
För att kunna förbättra sin miljöprestanda behöver organisationernas aktiviteter 
med miljöpåverkan följas upp regelbundet. Naturvårdsverket ser en möjlighet i att 
samlat eller enskilt påverka leverantörer av tjänster och produkter, till exempel 

                                                      
23 Naturvårdsverket (2012), Om miljöledningsarbetet i statliga myndigheter – en utvärdering, ISBN 978-

91-620-6515-7, ISSN 0282-7298 
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resebyråer, att följa upp miljöprestandan på ett enhetligt sätt. Detta sker bäst vid 
tecknandet av nya avtal.  
 
Sätt mål för en ökad användning av digitala möten 
De statliga myndigheterna bör påskynda arbetet med att utveckla sin digitala 
möteskultur, bland annat genom att sätta mål för en ökad användning av digitala 
möten och minskat antal resor samt att följa upp dessa mål. Sätt att möjliggöra 
digital samverkan och hållbar tillgänglighet med andra myndigheter och 
organisationer är bland annat genom standardiserade lösningar för inloggning och 
identitetshantering samt olika samverkansplattformar. 
 
Utnyttja nätverk och samarbeta för ett större kunskapsutbyte  
Naturvårdsverket vill slå ett slag för nyttjandet av nätverk som ett sätt att skapa ett 
framgångsrikt miljöledningsarbete. Det finns redan ett flertal nätverk inom 
miljöledning i staten. Nätverken skapar möjligheter för myndigheter att dela 
erfarenheter, diskutera sakfrågor, utveckla arbetssätt och sprida goda exempel. 
Naturvårdsverket ser positivt på att myndigheter själva tar initiativ till nätverk. 
Dessa kan vara med andra myndigheter med liknande verksamhet, mellan 
myndigheter med geografisk närhet till varandra eller nätverk med önskade fokus 
vilket kan vara inom ett specifikt ämnesområde (till exempel avfall). 
 
Följande nätverk är redan aktiva. Mer information finns på Naturvårdsverkets 
hemsida.24 : 

• Hållbar upphandling och avtalsuppföljning 
• Indirekt miljöpåverkan 
• Interna miljörevisorer i staten 
• Miljöledning i universitet och högskolor 
• Miljösamordnare på länsstyrelserna 
• Statliga hyresgäster för energieffektivisering av lokaler (HyLok) 
• REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
24 Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/mlr 
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Bilaga 1, Goda exempel 
 
Miljömål enligt 7 - 8 §§ i miljöledningsförordningen 
Mål för direkt miljöpåverkan 
Boverket har tre övergripande mål samt tre delmål kopplade till varje övergripande 
mål. Övergripande mål 2 är att minska miljöpåverkan från Boverkets kontors-
verksamhet. 
Delmål 1: Minska elanvändning per kvadratmeter med tio procent jämfört med år 
2016. 
Delmål 2: Minska antal utskrifter och kopior från Boverkets kopiatorer per 
medarbetare med två procent jämfört med år 2016.  
Delmål 3: Förbättra den interna informationen om avfallssortering. 
 
Mål för indirekt miljöpåverkan 
Statens historiska museer har formulerat mål om att miljö- och hållbarhets-
aspekten alltid ska beaktas vid planering av publik verksamhet och att Statens 
historiska museer ska verka för att sprida kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 
Ansvarsfördelning enligt 10 § i miljöledningsförordningen 
Vid Statens jordbruksverk har varje avdelning en miljöambassadör. 
Ambassadörerna fångar upp åsikter i organisationen och tillsammans med 
miljösamordnaren genomför de aktiviteter ute i verksamheten. Miljö-
ambassadörerna har tillsammans med miljösamordnaren tagit fram handlings-
planen som sedan har förankrats med ledningen.  
 
Hos Rymdstyrelsen roterar uppgiften som samordnare av miljöledningsarbetet 
bland personalen med ny person på posten vartannat år, i syfte att bredda intresset 
för miljöarbetet och öka kunskapsbasen. 
 
Personalens kompetens om miljöhänsyn i arbetet enligt 14 § i 
miljöledningsförordningen 
Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling 2016–2019 finns 
framställda i musikalform. Filmen har producerats av studenter vid högskolans 
program Filmdesign för reklam och information. Filmen återfinns på Youtube 
under ”Ett hållbart uppträdande” samt via denna länk 
https://www.youtube.com/watch?v=8baeaNtLx3A 

Interna miljörevisioner enligt 17 § i miljöledningsförordningen 
Länsstyrelsen i Halland har redogjort för ett utbyte av interna miljörevisioner i 
form av genomförd intern revision i Halland av revisor från Jönköping, medan den 
egna revisorn utfört revision hos Länsstyrelsen i Blekinge. Denna form av utbyte är 
lärorikt då man får insyn i andra läns arbetssätt och lösningar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8baeaNtLx3A
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Mötes- och resepolicy enligt 15 § i miljöledningsförordningen 
Tillväxtverket har ett mål om att koldioxidutsläpp från resande (beräknat per 
årsarbetskraft) årligen ska minska med 5 procent. Riktlinjer för tjänsteresor upp-
daterades 2015 och anger att tåg alltid bör väljas om inte tidsvinsten med flyg blir 
minst två timmar vardera på utresa och på hemresan (inklusive anslutnings-
transporter). För att göra tågalternativet mer attraktivt får tågresor som är längre än 
en timme bokas i första klass eller motsvarande. Via internt diskussionsforum har 
frågan om resor via tåg och flyg diskuterats och goda exempel liksom tips för 
behagliga tågresor lyfts fram och delats. 
 
Informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor, del 1 punkt 
10 i bilagan till i miljöledningsförordningen   
Digitaliseringen av Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till färre resor för 
arbetssökande. Man erbjuder bl.a. inskrivningssamtal digitalt, vilket innebär att 
kunden kan ta del av myndighetens tjänster hemifrån och inte behöver åka till ett 
av deras kontor. Kundtjänsten har byggts ut för att erbjuda fler kunder hjälp via 
telefon och chatt. Myndigheten har även sett över vilka utbildningar som kan 
genomföras digitalt istället för på plats, t.ex. webbinarier för de som arbetar med 
beredskapsjobb. I stället för att arrangera de flesta interna utbildningarna i 
Stockholm, har myndigheten valt att genomföra fler regionala utbildningar. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har en löpande uppföljning av sina flygresor vilken de bl.a. 
presenterar för ledningsgruppen och på Intranätet. Man har antagit en ny rese- och 
mötespolicy och har informerat personalen. Länsstyrelsen har även arrangerat 
utbildningstillfällen med introduktion till Skype och distansmötesutrustningen. 
Flygresor ska särskilt godkännas av närmaste chef och flyg används endast i 
undantagsfall till Stockholm och Göteborg. 
 
Tjänsteresor och övriga transporter, del 2 punkt 1 i bilagan till i 
miljöledningsförordningen   
Hos Polismyndigheten pågår ett projekt med målet att ta fram ett koncept för 
framtidens polisbil pågår. Projektet belyser även miljöperspektivet av fordons-
användningen. Bland annat undersöks möjligheterna att använda elhybrider i 
utryckningsverksamhet. Polismyndigheten genomförde 2017 en fas två av ett 
erfarenhetsprojekt där nu totalt tjugo stycken elbilar provas i civil verksamhet med 
syftet att utvärdera elbil i verksamheten för att på längre sikt kunna ställa om till en 
mer miljövänlig fordonsflotta. 
 
Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen i Halland, Länsstyrelsen i Västerbotten 
och Södertörns högskola är några av de myndigheter som har börjat tillhandahålla 
elcyklar i för sina anställdas tjänsteresor som ett miljövänligare transportsätt. 
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Energianvändning, del 2 punkt 2 i bilagan till i 
miljöledningsförordningen   
Svenska kraftnät berörs av lag (2014:226) om energikartläggning i stora företag.  
Svenska kraftnät började under 2016 att energikartlägga stamnätsanläggningarna. 
Under 2017 genomfördes en energikartläggning av huvudkontoret i Sundbyberg. 
Svenska kraftnät valde att energikartlägga hela fastigheten, dvs. mer än vad lagen 
kräver, och inkluderade därmed även värme, kyla och fastighetsel. En rad åtgärder 
föreslogs varav Svenska kraftnät kan besluta om en del och fastighetsägaren om 
andra.  
  
Kemikalieinspektionen har minskat sin användning av verksamhetsel med tio 
procent räknat per kvadratmeter och fyra procent räknat per årsarbetskraft jämfört 
med år 2016. Arbetet med att hålla ner förbrukningen har främst bestått i att: 
- Samarbeta med hyresvärden om att minska kontorets allmänna belysning under 
obemannad tid. 
- Prioritera resurssnålare utrustning vid inköp av IT- och annan utrustning. 
Samarbeten med hyresvärden pågår också för att förbättra effektiviteten i hela 
fastigheten. 
   
Vid Statens historiska museer har fyra luftbehandlingsanläggningar har byggts 
om och utrustats med nya energieffektiva motorer och värmeväxlare. Luftflödena 
har efter ombyggnationen också större inslag av återluft än tidigare. Det har 
minskat anläggningarnas energiförbrukning med 118 MWh (57 %) per år.  
  
Miljökrav i upphandling, del 3 punkt 3 i bilagan till i miljölednings-
förordningen   
Upphandlingsmyndigheten har några allmänna rekommendationer för att minska 
miljöpåverkan från upphandling. Exempel på åtgärder är bland annat att:  

• fastställa en inköpspolicy eller att inkludera detta i miljöpolicyn 
• fastställa miljömål för inköps- eller upphandlingsverksamheten 
• identifiera de upphandlingar eller inköp där det är relevant att ställa 

miljökrav 
• ställa drivande och relevanta miljökrav i upphandlingarna eller i de avrop 

där det är möjligt 
• följa upp miljökraven 
• avropa produkter från ramavtal som uppfyller miljökrav 
• sammanställa statistik och följa upp upphandlingsverksamheten mot 

eventuella mål. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6821 
Miljöledning i staten 2017 

 

50 
 

Bilaga 2, Myndigheterna sorterade 
efter poänggrupp 
Nedan är myndigheterna sorterade efter vilken poänggrupp de tillhör. Inom varje 
poänggrupp är myndigheterna ordnade i bokstavsordning. För totalpoäng för 
respektive myndighet, se Excelfilen som finns tillgänglig på webben i Diva25.  
 

Poänggrupp 19 – 23 
Affärsverket svenska kraftnät 
Boverket 
Göteborgs universitet 
Högskolan i Borås 
Kriminalvården 
Kungliga Tekniska högskolan  
Luftfartsverket 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Länsstyrelsen i Halland  
Länsstyrelsen i Jönköping 
Länsstyrelsen Östergötland 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Naturhistoriska riksmuseet 

Naturvårdsverket  
Riksgäldskontoret 
Sjöfartsverket 
Statens energimyndighet 
Statens fastighetsverk 
Statens maritima museer 
Statens tjänstepensionsverk 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statistiska centralbyrån 
Stockholms universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Tullverket 
Umeå universitet 

Poänggrupp 16 - 18  
Bolagsverket 
Centrala studiestödsnämnden 
Energimarknadsinspektionen 
Exportkreditnämnden 
Finansinspektionen 
Folke Bernadotteakademien  
Fortifikationsverket 
Försäkringskassan 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Högskolan i Gävle 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan Väst 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering 
Karolinska institutet 
Konkurrensverket 
Kustbevakningen 
Lantmäteriet 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde  
Pensionsmyndigheten 
Polismyndigheten  
Riksantikvarieämbetet 
Rättsmedicinalverket 
Skogsstyrelsen 
Socialstyrelsen (inkl. Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd) 
Statens geotekniska institut 
Statens historiska museer 
Statens institutionsstyrelse 
Statens medieråd 
Statens museer för världskultur 
Statens skolverk 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Stiftelsen Nordiska museet 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

                                                      
25 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7671
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Läkemedelsverket 
Länsstyrelsen i Gävleborg 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Kronoberg 
Linnéuniversitet 
Lotteriinspektionen 
Lunds universitet 
Malmö universitet 
Migrationsverket 
Moderna Museet 

Sveriges geologiska undersökning 
Södertörns högskola 
Tekniska museet 
Tillväxtverket 
Transportstyrelsen 
Uppsala universitet 
Verket för innovationssystem 
Örebro universitet 

Poänggrupp 13 - 15  
Allmänna reklamationsnämnden 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsgivarverket 
Arbetsmiljöverket 
Barnombudsmannen 
Brottsoffermyndigheten 

Diskrimineringsombudsmannen 
Ekonomistyrningsverket 
Elsäkerhetsverket 
Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggnad 
Försvarets materielverk 
Försvarets radioanstalt 
Försvarshögskolan 
Havs- och vattenmyndigheten 
Högskolan Dalarna 
Högskolan i Skövde 
Inspektionen för vård och omsorg 
Justitiekanslern 
Kammarkollegiet 
Karlstad Universitet 
Kemikalieinspektionen 
Kommerskollegium 
Konjunkturinstitutet 
Konstnärsnämnden 
Konsumentverket 
Konstfack 
Kronofogdemyndigheten 
Linköpings universitet 
Luleå tekniska universitet  
Länsstyrelsen i Gotland 

Länsstyrelsen i Skåne 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Länsstyrelsen i Södermanland 
Länsstyrelsen i Värmland 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Länsstyrelsen i Västernorrland  
Länsstyrelsen i Västmanland 
Länsstyrelsen i Örebro 
Myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Myndigheten för press, radio och tv  
Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och 
analyser 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Mälardalens högskola 
Nordiska Afrikainstitutet 
Polarforskningssekretariatet 
Post- och telestyrelsen 
Rymdstyrelsen 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
Statens jordbruksverk 
Statens konstråd 
Stockholms konstnärliga högskola 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Trafikverket 
Universitets- och högskolerådet 
Upphandlingsmyndigheten 
Åklagarmyndigheten 
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Poänggrupp 10 – 12  
Blekinge Tekniska Högskola 
Brottsförebyggande rådet 
Ekobrottsmyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
Högskolan Kristianstad 
Institutet för språk och folkminnen 
Kungliga biblioteket 
Livrustkammaren, Skoklosters slott med 
Hallwylska museet 
Livsmedelsverket 
Länsstyrelsen i Dalarna 
Länsstyrelsen i Jämtland 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Revisorsinspektionen 

Riksarkivet 
Skatteverket  
Statens skolinspektion 
Svenska institutet 
Säkerhetspolisen  
Sameskolstyrelsen 
Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering 
Statens försvarshistoriska museer 
Statens haverikommission 
Statens kulturråd 
Statskontoret 
Trafikanalys 
Valmyndigheten 
Vetenskapsrådet 
Överklagandenämnden för studiestöd 

Poänggrupp 0 - 9  

Arbetsdomstolen 
Datainspektionen 
Domstolsverket 
e-hälsomyndigheten 
Inspektionen för strategiska produkter 
Institutet för rymdfysik 
Kungliga konsthögskolan 
Kungliga musikhögskolan Mittuniversitet 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Myndigheten för tillgängliga medier 

Patent- och registreringsverket  
Sametinget 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Statens centrum för arkitektur- och 
design 
Statens musikverk 
Statens servicecenter 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 
Universitetskanslersämbetet 
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Bilaga 3, Kriterier för poäng-
bedömning 
Kriterier och poängskala för bedömning av myndigheternas miljölednings-
redovisningar. 
 

Kriterier Poängskala 
Certifiering 0 Nej 

2 ISO 14001 eller annat tredjepartsgranskat erkänt  
system, t.ex. miljödiplomering 
3 EMAS  

Aktiviteter med miljöpåverkan 0 Nej 
1 Aktiviteter kopplade till direkt betydande 
miljöpåverkan 
1 Aktiviteter för upphandling  
1 Aktiviteter för indirekt 
Summeras och ger max 3 poäng 

Mål för betydande miljöpåverkan 0 Nej 
1 Mål för direkt betydande miljöpåverkan 
1 Mål för upphandling  
1 Mål för indirekt  
Summeras och ger max 3 poäng 

Mätbarhet för målen 0 Saknas tydlig mätbarhet för målen 
1 Tydlig mätbarhet angivet för ett fåtal av målen 
2 Flertal (hälften och därutöver) mål är mätbart 
formulerade 
3 Samtliga mål är mätbart formulerade  

Vidtagna åtgärder för att uppnå målen 0 Inga 
1 Fåtal (under hälften av målen) 
2 Flertal (hälften och däröver) 
3 Ja, till samtliga mål 

Måluppfyllelse 0 Inga mål har uppnåtts – eller otydlig beskrivning 
1 Ett fåtal mål har uppnåtts 
2 Flertal (hälften och däröver) av målen har 
uppnåtts 
3 Alla mål har uppnåtts 

Kunskapshöjande åtgärder för anställda 0 Ingen  
1 Någon  
2 Flera alternativt ett fåtal mer omfattande åtgärder  

Krav har ställts på produktionsspecificerad 
förnybar el i myndighetens elavtal 

0 Krav har inte ställts  
1 Krav har delvis ställts  
2 Krav har ställts  

Minskad energianvändning som ett resultat av 
samverkan med fastighetsägare 

0 Energianvändningen har inte minskat  
1 Energianvändningen har minskat  
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Bilaga 4, Miljöcertifierade 
myndigheter 
Sammanställning över myndigheter med miljöcertifiering enligt ISO 14001, annat 
tredjepartsgranskat system eller registrerade enligt EMAS.  
 

Myndighet Certifiering 
Affärsverket svenska kraftnät ISO 14001 
Boverket ISO 14001 
Domstolsverket Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
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 
Kriminalvården Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Kungliga Musikhögskolan Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Kungliga Tekniska högskolan ISO 14001 
Lantmäteriet ISO 14001 
Linnéuniversitetet ISO 14001 
Luftfartsverket ISO 14001 
Länsstyrelsen i Blekinge Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Länsstyrelsen i Halland Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Länsstyrelsen i Jönköping Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Länsstyrelsen i Kronoberg Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Länsstyrelsen i Östergötland Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

ISO 14001 

Mälardalens högskola ISO 14001 
Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

Annat tredjepartsgranskat erkänt system 

Naturhistoriska riksmuseet ISO 14001 
Naturvårdsverket ISO 14001 
Polismyndigheten ISO 14001 
Riksgäldskontoret ISO 14001 
Sjöfartsverket ISO 14001 
Skogsstyrelsen ISO 14001 
Socialstyrelsen ISO 14001 
Statens energimyndighet ISO 14001 
Statens fastighetsverk ISO 14001 
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Myndighet Certifiering 
Statens geotekniska institut ISO 14001 
Statens jordbruksverk ISO 14001 och annat tredjepartsgranskat erkänt 

system 
Statens maritima museer ISO 14001 
Statens medieråd Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
Statens tjänstepensionsverk Annat tredjepartsgranskat erkänt system 
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 
Umeå universitet ISO 14001 

 
 

 
 
 
 
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6821 
Miljöledning i staten 2017 

 

56 
 

Bilaga 5, Statliga ramavtal 
upphandlade under 2017 
Arbetsgivarverket 
Arbetsgivarverket har för statens räkning upphandlat föremål för utmärkelsen ”Nit 
och redlighet i statlig tjänst” (NoR). Ramavtalets uppskattade värde är 19 miljoner 
kronor under två år. Miljökraven som är ställda är att anbudsgivaren ska ha ett 
certifierat miljöledningssystem eller motsvarande.  
 
Ekonomistyrningsverket (ESV) 
Ekonomistyrningsverket har till och med 2018-01-01 haft ansvar för statliga 
ramavtal för administrativa system och tjänster. Nedan redovisas ramavtal som 
slutfördes 2017. Från 2018-01-01 är det Kammarkollegiet som ansvarar för dessa 
ramavtal. 
 
EKONOMISYSTEM SOM TJÄNST, 4,5 ÅR 
I ramavtalet ställdes inga miljökrav. Uppgift saknas för uppskattat värde då den 
ingår som del av en större upphandling. 
 
OPERATÖRSTJÄNST KUNDFAKTURA, 4,5 ÅR 
I ramavtalet ställdes inga miljökrav. Uppgift saknas för uppskattat värde då den 
ingår som del av en större upphandling. 
 
SKANNINGTJÄNST, 4 ÅR 
I ramavtalet ställdes inga miljökrav. Uppgift saknas för uppskattat värde då den 
ingår som del av en större upphandling. 
 
E-HANDELSTJÄNST, 4,5 ÅR 
I ramavtalet ställdes inga miljökrav. Uppgift saknas för uppskattat värde då den 
ingår som del av en större upphandling. 
 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) har genomfört upphandling inom 
elva områden under 2017. De statliga ramavtalen omsatte 2017 13,6 miljarder 
kronor. SIC redovisar att deras ramavtal inom IT och telekom gäller hela den 
offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och landsting.  
 
Vid upphandling av de statliga ramavtalen tar SIC, när så är möjligt och behövligt, 
alltid hänsyn till miljön. Detta kan ske genom såväl obligatoriska krav på föremålet 
för upphandlingen som kriterier för tilldelning eller villkor för avtalens full-
görande. Nedan följer ett urval av de områden där ramavtal har tecknats under 
2017 och hur miljöhänsyn har beaktats i dessa.  
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DATACENTER, 2 ÅR 
I upphandlingen ställdes obligatoriska krav på att PUE-tal skulle mätas i de 
datacenter som erbjöds i form av en kundunik tjänsteleverans. Vidare skulle 
leverantörerna erbjuda konsulter med miljökompetens inom det aktuella området. 
Vidare har myndigheterna, när de avropar sina kontrakt, möjlighet att ställa 
ytterligare miljökrav avseende bl.a. energieffektivitet, distansöverbyggande teknik, 
PUE-tal och avsaknad av vissa kemikalier. Ramavtalen beräknas omsätta ca 1000 
MSEK per år.  
 
KLIENTER, 1,5 ÅR 
I upphandlingen ställdes bland annat obligatoriska krav på rådgivning avseende 
miljöegenskaper hos varorna samt återtagande och miljöåtervinning av uttjänta 
varor. Datorer skulle uppfylla energieffektivitet och energisparfunktioner enligt 
Energy Star datorer version 6.1 och bildskärmar skulle uppfylla energieffektivitet 
och energisparfunktioner enligt Energy Star bildskärmar version 6.0. Vidare har 
myndigheterna, när de avropar sina kontrakt, möjlighet att ställa ytterligare 
miljökrav avseende bl.a. ljudnivå, energieffektivitet, energiförbrukning, 
återvinning/förnyelsebart material samt miljöfarliga ämnen i varorna. Krav kan 
vidare ställas på miljövänliga transporter av varor, rekonditionering, återvinning, 
säkerhet, tillvägagångssätt avseende skrotning, spårbarhet av varan och återvunnet 
material samt miljöredovisning/certifikat/intyg för hur uttjänta varor tas om hand så 
att dessa inte skickas till länder där hälso- och miljöfarlig återvinning sker. 
Ramavtalen beräknas omsätta ca 2135 MSEK.  
 
FLYGRESOR, INRIKES, 2 ÅR 
I upphandlingen ställdes bl.a. krav på att leverantörerna ska bedriva ett aktivt 
miljöarbete och ha en handlingsplan för hur de avser ett minska de klimat-
påverkande utsläpp från fossila bränslen som leverantören orsakar i sin 
verksamhet. Vidare ska ramavtalsleverantören under ramavtalsperioden löpande 
tillhandahålla statistik avseende avropsberättigades resor. Ramavtalen beräknas 
omsätta ca 330 MSEK per år. 
 
SÄKER FÖRVARING, 2 ÅR 
I upphandlingen ställdes bl. a. obligatoriska krav på att varor inom det aktuella 
området inte ska innehålla ämnen som är förbjudna enligt bilaga 17 i REACH eller 
finns upptagna på kandidatförteckningen. Ramavtalen beräknas omsätta ca 17 
MSEK per år. 
 
HOTELLTJÄNSTER, 2 ÅR 
I upphandlingen skulle leverantören kunna visa att denne arbetade systematiskt 
med miljöfrågor genom att uppvisa miljöledningssystem med policy, mål, 
handlingsplan och uppföljning i enlighet med ISO 14001 eller motsvarande. 
Ramavtalen beräknas omsätta ca 475 MSEK per år. 
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Riksgälden 
Riksgälden har redovisat tre statliga ramavtal som har tecknats under 2017.  
 
BETALTJÄNSTER, 4 ÅR 
Leverantören ska säkerställa att de tjänster som levereras under ramavtalet är 
producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Leverantören ska ha 
rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sitt hållbarhetsarbete och löpande 
arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan. Ramavtalet beräknas omsätta 540 
MSEK under avtalsperioden. 
 
BETALKORT OCH RESEKONTOTJÄNSTER, 3 ÅR 
Med utgångspunkt i regeringens initiativ för en hållbar finansmarknad ställer 
Riksgälden krav på att ramavtalsleverantörerna ska följa upp sitt hållbarhetsarbete 
och löpande arbeta med att minska sin miljöpåverkan enligt avtalsutkastet. 
Leverantören ska vid tillhandahållande av tjänster kontinuerligt arbeta med att 
förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika negativ 
miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och slöseri av 
negativ miljöpåverkande resurser som elektricitet, plast eller papper etc. 
Ramavtalet beräknas omsätta 50 MSEK under avtalsperioden. 
 
LADDNINGSBARA KORT, 3 ÅR 
Leverantörens ska säkerställa att de tjänster som levereras under ramavtalet är 
producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Leverantören ska ha 
rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sitt hållbarhetsarbete och löpande 
arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan.  Ramavtalet beräknas omsätta 120 
MSEK under avtalsperioden. 
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Miljöledning i staten 
2017
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 2017 visar bland annat:

• 20 års miljöledningsarbete visar på positiva långsiktiga trender 

såsom minskade koldioxidutsläpp från transporter, större andel 

upphandlingar med miljökrav och minskad energianvändning. 

Man har även sett en ökad medvetenhet om verksamhetens miljö-

påverkan och mer ordning och reda. 

• Jämfört med år 2016 har energianvändningen hos myndigheterna 

fortsatt minska. Myndigheternas sammanlagda redovisade energi-

användning var 2,66 TWh.

• De sammanlagda utsläppen från koldioxid från myndigheternas 

tjänsteresor och transporter har ökat marginellt jämfört med år 

2016. Myndigheternas resor och transporter genererade 380 000 

ton koldioxid år 2017. Antalet digitala möten ökade.

• I årets redovisning har nästan samtliga myndigheter redovisat att 

de har ställt miljökrav vid någon av sina upphandlingar. År 2017 

ställde myndigheterna miljökrav i cirka 74 procent av det totala 

upphandlingsvärdet. 

Naturvårdsverket har i uppdrag att stödja de statliga myndigheterna i deras 

miljöledningsarbete och göra en sammanställning av de redovisade resultaten.
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