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Skogsstyrelsens synpunkter på Naturvårdsverkets förslag 
till revideringar i förordning (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter 

Syftet med förändringarna 

Skogsstyrelsen tycker att syftet att strategiskt stärka myndigheternas möjligheter att 
strukturera och effektivisera sitt miljöarbete genom att fokusera på ständiga 
förbättringar gällande den direkta miljöpåverkan är bra. Det 
renodlar/förtydligar/förenklar förståelsen för miljöledningsarbetet och styrningen av 
det interna miljöarbete i relation till vårt grunduppdrag som miljömålsmyndighet. 

Förslagen 

Tydligare strategisk ansats 
Förslagen - rörande ledningens ansvar och engagemang, ständiga 
förbättringar, resurshushållning, livscykelperspektiv, användandet av bästa 
möjliga teknik och verka för beteendeförändringar och ett långsiktigt arbete med att 
begränsa utsläppen till luft från tjänsteresor – tror vi kommer att innebära ett 
bättre driv i miljöledningsarbetet vilket är bra. 

Moment som bör omfattas i förordningen 
Det är bra att tillämpningsområdet avgränsas till den direkta miljöpåverkan som 
myndigheterna själva har rådighet över. 

Det är också bra att anpassa förordningen till miljöledningsstandarden ISO 14001 
genom att inkludera moment därifrån. Hit hör också att Naturvårdsverkets 
vägledning och stöd till andra myndigheter är anpassad till ISO 14001. Därmed kan 
nuvarande bör-krav att certifiera sig tas bort. 

Förändringar i roller och ansvar 
Att ta bort bilagan i nuvarande förordning och låta Naturvårdsverket få 
föreskriftsrätt avseende den årliga rapporteringen är, inte bara en praktisk god 
sak utan också en bra tillämpning av tillitbaserad styrning från regeringen. 

Förslaget att rapporteringen förflyttas mot en mer övergripande nivå och förenklas 
genom bland annat självskattning och fasta svarsalternativ är förståelig men det får 
inte innebära minskad skärpa i drivet att ständigt förbättra myndigheternas interna 
miljöarbete. 
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I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och miljösamordnare 
Carl-Johan Dalsman varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också avdelningschef Martina Trygg deltagit. 

 

Herman Sundqvist 
Generaldirektör 

   Carl-Johan Dalsman 
Miljösamordnare    
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