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Regeringskansliet
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till
revideringar av miljöledningsförordningen
Statskontoret tillstyrker Naturvårdsverkets förslag att avgränsa tillämpningsområdet till den miljöpåverkan som myndigheterna själva råder över. Statskontoret
är i princip positivt till Naturvårdsverkets strävan att förtydliga begrepp och
förenkla myndigheternas rapportering av miljöledningsarbetet. Vi kan dock inte ta
ställning till de specifika förslagen eftersom varken de miljömässiga eller
ekonomiska konsekvenserna har kvantifierats.
Statskontoret avstyrker förslaget att ersätta förordningens krav på rapportering med
en föreskrift från Naturvårdsverket. Regeringens styrning av sina myndigheter ska
utgå från en helhetssyn, där olika krav och hänsyn vägs mot varandra. Den
avvägningen är en del av Regeringskansliets beredning när en förordning ska
ändras, men är inte självklar när en sektorsmyndighet ändrar en föreskrift.
Statskontoret anser att det finns skäl att se över vilka myndigheter som ska
omfattas av förordningen. Det gäller särskilt om miljöledningsarbetet ska fokusera
på myndigheternas direkta miljöpåverkan i enlighet med Naturvårdsverkets förslag.
Vi delar Naturvårdsverkets uppfattning att grunden för vilka myndigheter som ska
omfattas av förordningen är otydlig. Vi är också eniga om att det inte skulle vara
ändamålsenligt att låta alla statliga myndigheter omfattas.
En rimlig utgångspunkt borde vara att begränsa kraven på miljöledningssystem till
de myndigheter där verksamheten har störst negativa direkta miljöeffekter, och där
nyttan av miljöledning är påtaglig i förhållande till den administrativa bördan. Vi
antar att det är den sortens avvägning som leder till att Naturvårdsverkets anser att
det är rimligt att undanta samtliga domstolar från förordningen. Statskontoret
konstaterar dock att det finns många förvaltningsmyndigheter vilkas verksamhet
och direkta miljöpåverkan är snarlik den som gäller för domstolarna. Sådana
förvaltningsmyndigheter borde således undantas på samma grunder.
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Utredningschef Gabriel Brandström har beslutat i detta ärende. Organisationsdirektör Michael Borchers, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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Michael Borchers
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