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Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslås att Naturvårdsverket ska vara behörigt
registreringsorgan enligt EU:s Emas-förordning. Uppgiften
fullgörs i dag av Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet. Förslaget är en följd av att regeringen har för avsikt att samla det statliga upphandlingsstödet i Konkurrensverket i enlighet med vad
som framfördes i budgetpropositionen för 2014.
De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den
1 september 2014.
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Promemorians författningsförslag

1.1

Förslag till lag om upphävande av lagen
(1994:1596) om frivillig miljöledning och
miljörevision

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision1 ska upphöra att gälla vid utgången av
augusti 2014.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:174.
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1.2

Förslag till förordning om frivillig miljöledning
och miljörevision

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av
förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG1.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning
(EG) nr 1221/2009 vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring
av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/932 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
3 § Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel
11 i förordning (EG) nr 1221/2009.
4 § För de uppgifter som Naturvårdsverket fullgör enligt förordning (EG) nr 1221/2009 får Naturvårdsverket besluta om
sådana avgifter som avses i artikel 39 i samma förordning. Naturvårdsverket får disponera avgiftsintäkterna.
5 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014, då förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision
ska upphöra att gälla.
1
2

EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).
EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).
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1.3

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:1223) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (2007:1223) med
instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

Myndigheten ska utöva tillsyn och får meddela föreskrifter
enligt
– lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
– förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,
– lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
– förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och
mätdon,
– förordningen (2002:956)
– förordningen (0000:000)
om frivillig miljöledning och om frivillig miljöledning och
miljörevision,
miljörevision,
– yrkestrafikförordningen (1998:779),
– naturgasförordningen (2006:1043),
– förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el,
– förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,
– förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.
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Bakgrund

2.1

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet

2.1.1

Bolagets bildande

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet, fortsättningsvis ”Miljöstyrningsrådet” är ett statligt delägt aktiebolag som bildades den 14
mars 1995 och har säte i Stockholm. Bolaget ägs av staten (85
procent), Sveriges kommuner och landsting (10 procent) och
Svenskt näringsliv (5 procent). Miljöstyrningsrådets verksamhet
regleras i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och
miljörevision samt genom dess bolagsordning och ägardirektiv.
Syftet med att bilda Miljöstyrningsrådet var att skapa ett partssammansatt organ som skulle utses vara behörigt registreringsorgan rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om
en gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning
(förordningen är numera ersatt av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av
förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG.
Inför bildandet av Miljöstyrningsrådet beslutade riksdagen
(prop. 1994/95:101, bet. 1994/95:JoU9, rskr. 1994/95:86) att dels
anta ett förslag till lag om frivillig miljöstyrning och miljörevision
som bl.a. innehöll ett bemyndigande för regeringen att utse ett
sådant registreringsorgan, dels att godkänna ett förslag om
finansiering av initialkostnaderna för registreringsorganet.
Regeringen beslutade den 2 mars 1995 (dnr M1995/904/8) att utse
Miljöstyrningsrådet till svenskt registreringsorgan enligt förordning (EEG) nr 1836/93. Föremålet för bolagets verksamhet har
därefter utökats med ytterligare verksamhetsgrenar.
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Miljöstyrningsrådet förvaltas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).
2.1.2

Bolagets verksamhet

Enligt gällande bolagsordning är föremålet för verksamheten
följande:
 Att som av regeringen utsett registreringsorgan enligt förordning
(EG) nr 1221/2009 fullgöra alla de uppgifter som ankommer eller
kan komma att läggas på registreringsorganet enligt förordningen
(fortsättningsvis Emas-uppdraget).
 Att
förvalta
och
utveckla
system
för
certifierade
miljövarudeklarationer (EPD), handha registrering av miljövarudeklarationer och offentliggöra ett register över certifierade
miljövarudeklarationer (fortsättningsvis EPD-uppdraget).
 Att förvalta och utveckla system för en hållbar offentlig och i
övrigt professionell upphandling baserad på bolagets uppdrag att
administrera det internetbaserade verktyget för ekologiskt hållbar
upphandling (fortsättningsvis upphandlingsuppdraget).
 Att tillhandahålla information om näringslivets och den offentliga
sektorns frivilliga miljöarbete enligt Emas, ISO 14000-seriens
standarder och övrigt miljöledningsarbete i företag och offentliga
organisationer inom ramen för bolagets verksamheter.

En övervägande del av Miljöstyrningsrådets verksamhet består i att
inom ramen för upphandlingsuppdraget förvalta och utveckla kriterier som ger stöd till upphandlare att ställa framförallt miljökrav i
offentlig upphandling (Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier). Upphandlande myndigheter väljer själva vilka miljökriterier
som ska användas i en upphandling. Det totala antalet kriterier i
Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg uppgick vid utgången av
2012 till cirka 700 fördelade i 54 produktgrupper och 124 undergrupper. De största användarna av kriterierna är upphandlare i
landstingen och kommunerna. Inom ramen för uppdraget tillhandahåller Miljöstyrningsrådet även utbildningar och annat stöd
till upphandlare i fråga om miljöanpassad offentlig upphandling.
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Miljöstyrningsrådets övriga verksamhet är av betydligt mindre
omfattning än arbetet med upphandlingsuppdraget. Under de
senaste åren har Miljöstyrningsrådet inom ramen för sitt uppdrag i
större utsträckning deltagit i samarbeten och tagit på sig olika uppdrag, alla med klar koppling till upphandlingsområdet.
Vid utgången av 2012 hade Miljöstyrningsrådet 15 tillsvidareanställda personer. Därutöver var fem personer knutna till verksamheten i olika former av tidsbegränsade projektanställningar,
samtliga med anknytning till upphandlingsområdet.
2.1.3

Bolagets finansiering

Miljöstyrningsrådet har intäkter från tre källor. Den största intäktskällan utgörs av bidrag från statsanslag inom utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård. År 2012 erhöll bolaget bidrag med
12 000 000 kronor, varav 500 000 kronor avsåg Emas-uppdraget
och 11 500 000 kronor upphandlingsuppdraget. Andra intäktskällor
är registrerings- och årsavgifter inom ramen av Emas- och EPDuppdragen samt fakturering av tjänster.
Miljöstyrningsrådets omsättning uppgick 2012 till ca 20 miljoner kronor. Verksamheten i bolaget syftar inte till att bereda
aktieägarna vinst.

2.2

Förändring av Miljöstyrningsrådets verksamhet

Regeringen gör i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1
utg.omr. 2 avsnitt 6.4) bedömningen att stöd, information och
vägledning om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö- och social hänsyn, behöver koncentreras,
förbättras och förstärkas. Mot den bakgrunden redogör regeringen
för avsikten att under 2014 samla den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, samt miljö och social hänsyn i Konkurrensverket.
Ambitionen är att ett samlat upphandlingsstöd ska vara tillgängligt
i Konkurrensverket senast den 1 juli 2014. Den avsedda verksamheten är i dag spridd på flera myndigheter och Miljöstyrningsrådet.
Förändringen är delvis beroende av riksdagens godkännande och
behandlas inte inom ramen för denna promemoria.
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Genomförandet av den aviserade förändringen kommer att
medföra stora konsekvenser för Miljöstyrningsrådet. Den verksamhet som omfattas av regeringens avsiktsförklaring och som därmed
avses överföras från Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket är
bolagets uppgifter vad avser arbete med stöd, information och
vägledning om offentligt upphandling, dvs. upphandlingsuppdraget. I detta ligger även att förvalta och utveckla system för en
hållbar offentlig och i övrigt professionell upphandling vilket
huvudsakligen innefattar Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och annan verksamhet relaterad till kriteriearbetet. När överföringen genomförts kommer Miljöstyrningsrådets verksamhet att
endast omfatta Emas- och EPD-uppdraget.

2.3

Europeiska unionens ordning för frivillig
miljöstyrning och miljörevision

2.3.1

EU:s Emas-förordning

Inom EU gäller sedan 1993 en gemensam ordning för frivillig
miljöstyrning och miljörevision, även kallad Emas. Sedan 2009
regleras Emas i förordning (EG) nr 1221/2009.
Syftet med Emas är att effektivisera och förbättra miljöarbetet
på företag och myndigheter samt att ge allmänheten och andra
intressenter information om detta arbete. Enligt förordningen
uppnås ett bättre och effektivare miljöarbete på företag och myndigheter genom att dessa inför och tillämpar miljöledningssystem
och att systemen regelbundet utvärderas på ett systematiskt och
objektivt sätt. Emas-registrering kan erhållas sedan en extern ackrediterad miljökontrollant kontrollerat verksamheten och godkänt att kraven i förordningen är uppfyllda.
Enligt artikel 28 i förordningen ska ackrediteringsorgan som
utses av en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG)
nr 765/2008 ansvara för ackrediteringen av miljökontrollanter och
tillsyn över deras verksamhet. I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) som utför denna uppgift.
Av artikel 11 i förordningen följer att medlemsstaterna ska utse
behöriga organ som ska ansvara för registrering av organisationer. I
Sverige är det Miljöstyrningsrådet som fullgör denna uppgift.
Enligt artikel 39 i förordningen får medlemsstaterna ta ut avgifter för kostnader som uppstår i samband med registrering av
14
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organisationer samt för ackreditering och tillsyn över miljökontrollanter.
2.3.2

Den svenska Emas-lagstiftningen

I Sverige kompletteras förordning (EG) nr 1221/2009 av lagen
(1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision och av förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision.
I lagen bemyndigas regeringen att utse de organ som avses i
artikel 11 i EU-förordningen (2 §). Lagen innehåller även ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i
artikel 39 i EU-förordningen (3 §).
I den proposition som låg till grund för lagen diskuterades
särskilt frågan om registreringsorganets uppgifter skulle komma att
innefatta myndighetsutövning (prop. 1994/95:101 s. 8 f.). Regeringen framhöll att grundtanken i EU-förordningen är att systemet
bygger på frivillighet där sökanden väljer att gå in i systemet och
betalar för att få vara med. Vidare anfördes att en Emas-registrering
visserligen ger företaget goodwill och är ett säljargument, men inte
har någon rättsverkan utöver detta. Mot denna bakgrund bedömde
regeringen att registreringsbeslut enligt EU-förordningen inte borde anses innefatta myndighetsutövning.
Med utgångspunkt i slutsatsen i fråga om myndighetsutövning
fördes i propositionen ett resonemang om huruvida registreringsuppgiften borde föranleda ett offentligt åtagande eller inte (a. prop.
s. 11). I denna fråga bedömde regeringen att registreringen borde
omhändertas av ett annat organ än en myndighet. I avsaknad på en
organisation som var lämplig för ändamålet bedömde regeringen att
ett partssammansatt privaträttsligt organ borde bildas i syfte att
kunna utses av regeringen som behörigt registreringsorgan.
Regeringen föreslog därför att det i lagen skulle införas ett
bemyndigande för regeringen att utse ett behörigt registreringsorgan och att meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i
EU-förordningen (a. prop. s. 7).
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Nytt behörigt registreringsorgan

3.1

Uppgiften att vara behörigt registreringsorgan
bör utföras av en myndighet

Bedömning: Uppgiften att vara behörigt registreringsorgan
enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009 bör utföras av
en myndighet.
Skälen för bedömningen: Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 aviserat avsikten att under året samla den statliga
stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling
inklusive innovationsupphandling, samt miljö och social hänsyn i
Konkurrensverket. Enligt det som sägs i avsnitt 2.2 kommer
genomförandet av den aviserade förändringen att medföra att
övervägande delar av Miljöstyrningsrådets uppgifter överförs till
Konkurrensverket.
Den återstående verksamheten vid Miljöstyrningsrådet är så
begränsad att det allmänt sett kan ifrågasättas om det är lämpligt att
fortsätta bedriva den i nuvarande form. Detta gäller särskilt den
verksamhet som omfattas av Miljöstyrningsrådets Emas-uppdrag
och som följer av författning. Inte minst gör det sig gällande mot
bakgrund av artikel 11.4 i förordningen (EG) nr 1221/2009 som
anger att de behöriga organ som medlemsstaterna är skyldiga att
utse ska ha tillräckliga resurser, både ekonomiska och personella.
När den aviserade förändringen genomförts är det inte sannolikt
att Miljöstyrningsrådet, utan ytterligare bidrag, har tillräcklig
kapacitet för att kunna fullgöra Emas-uppdraget. Mot denna
bakgrund bör uppgiften att vara behörigt registreringsorgan enligt
artikel 11 överföras till en annan organisation.
I den proposition som låg till grund för lagen om frivillig
miljöledning och miljörevision gjorde regeringen bedömningen att
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ett partssammansatt privaträttsligt organ borde fullgöra uppgiften
att vara behörigt registreringsorgan (prop. 1994/95:101 s. 10 f.).
Det bakomliggande skälet till denna bedömning går att finna i de
vid tidpunkten för lagstiftningsärendet utfärdade direktiven till
samtliga kommittéer och särskilda utredare (dir. 1994:23) att
utgångspunkten när det gäller att pröva offentliga åtaganden ska
vara att ett offentligt åtagande inte erfordras.
Även om de avvägningar som gjordes i de förarbetena till lagen
fortfarande kan göra sig gällande är det i detta fall varken ändamålsenligt eller kostnadseffektivt att låta den aktuella uppgiften utföras
av ett privaträttsligt organ, t.ex. ett bolag eller en stiftelse. Uppgiften bör i stället utföras av en statlig förvaltningsmyndighet.
Denna organisationsform säkerställer på ett bättre sätt Sveriges
åtaganden enligt förordning (EG) nr 1221/2009.
Den verksamhet som Miljöstyrningsrådet bedriver inom ramen
för EPD-uppdraget behandlas inte inom ramen för denna promemoria.

3.2

Emas-lagen upphävs

Förslag: Lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision ska upphävas.
Skälen för förslaget: Lagen om frivillig miljöledning och miljörevision innehåller i dag en upplysningsbestämmelse och två bemyndiganden.
Enligt 2 § lagen om frivillig miljöledning och miljörevision utser
regeringen de organ som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr
1221/2009. Till följd av bedömningen att uppgiften att vara behörigt registreringsorgan bör utföras av en myndighet är bemyndigandet inte längre nödvändigt. Regeringen kan med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen meddela föreskrifter i vilka en myndighet
pekas ut som behörigt registreringsorgan.
Enligt 3 § lagen om frivillig miljöledning och miljörevision får
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 39 i förordning
(EG) nr 1221/2009. Av artikel 39 i EU-förordningen följer att
medlemsstaterna får ta ut avgifter för olika registreringsförfaranden
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enligt förordningen. En ansökan om registrering är frivillig och ett
eventuellt registreringsbeslut har inte några rättsverkningar i form
av privilegier eller liknande. Den avgift en myndighet skulle ta ut
från sökanden i syfte att täcka de kostnader som uppstått skulle
därför inte innebära en skyldighet eller i övrigt ett ingrepp i
sökandens personliga eller ekonomiska förhållanden i den mening
som avses i 8 kap. 2 § regeringsformen. Avgiften är alltså inte
tvingande. I stället rör det sig om en sådan avgift för en frivilligt
efterfrågad tjänst som regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen får meddela föreskrifter om. Mot denna bakgrund är
bemyndigandet i 2 § lagen om frivillig miljöledning och miljörevision inte längre nödvändigt.
Med hänsyn till att bestämmelserna i lagen inte längre är nödvändiga bör lagen upphävas.

3.3

Naturvårdsverket ska fullgöra uppgiften att vara
behörigt registreringsorgan

Förslag: Naturvårdsverket ska vara behörigt registreringsorgan
enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009.
Naturvårdsverket ska ta ut avgifter för de uppgifter som
verket fullgör enligt EU-förordningen, besluta om avgifternas
storlek och disponera avgiftsinkomsterna.
Skälen för förslaget: Enligt det som sägs i avsnitt 3.1 bör
uppgiften att vara behörigt registreringsorgan utföras av en statlig
förvaltningsmyndighet.
Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i
frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade
områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska
vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av
miljöpolitiken. Naturvårdsverket är väl lämpat för att utföra uppgiften att vara behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009 och bör därför ges denna uppgift.
För att kunna fullgöra uppgiften bör Naturvårdsverket ges rätt
att ta ut avgifter för de kostnader som uppstår för myndigheten vid
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prövningen av ärenden om registrering. Inkomsterna från avgifterna bör få disponeras av Naturvårdsverket.
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Konsekvenser

4.1

Ekonomiska konsekvenser

Förslagen i promemorian bedöms inte medföra några ökade
kostnader för statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar, kommuner eller landsting. Förslagen bedöms inte heller medföra några
ökade kostnader för företagen.
Förslagen innebär att vissa uppgifter som i dag utförs av ett
statligt aktiebolag överförs till en myndighet, Naturvårdsverket.
Uppgiften finansieras i dag med dels avgifter, dels bidrag från
statsanslag. Promemorian behandlar inte verksamhetens finansiering i annan mån än att även Naturvårdsverket föreslås få ta ut
avgifter för det arbete som uppgiften kräver. På kort sikt kan
överföringen leda till vissa omställningskostnader för Naturvårdsverket. På längre sikt bedöms emellertid effektiviseringsvinser
kunna göras, framför allt genom minskade overheadkostnader.

4.2

Andra konsekvenser av förslagen

Promemorians förslag innebär att uppgifter överförs från
Miljöstyrningsrådet till Naturvårdsverket. Vid förändringen ska
hänsyn tas till 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vilka
konsekvenser förändringen får för berörd personal kan för närvarande inte överblickas.
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Ikraftträdande

Förslag och bedömning: De föreslagna författningarna ska
träda i kraft den 1 september 2014. Det finns inget behov av
övergångsbestämmelser.
Skälen för förslaget och bedömningen: I budgetpropositionen
för 2014 uttalade regeringen ambitionen att ett samlat upphandlingsstöd ska vara tillgängligt i Konkurrensverket senast den 1 juli
2014 (se avsnitt 2.2). Den i denna promemoria föreslagna överföringen av uppgifter från Miljöstyrningsrådet till Naturvårdsverket bör därför genomföras så snart som möjligt för att
undvika onödiga overheadkostnader för verksamheten inom Emasuppdraget i tiden efter överföringen av Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet till Konkurrensverket.
Den 1 september 2014 bedöms vara en lämplig tidpunkt för att
inordna uppgiften att vara behörigt registreringsorgan enligt artikel
11 i förordning (EG) nr 1221/2009 i Naturvårdsverket. De författningar som föreslås bör därför träda i kraft den 1 september 2014.
Naturvårdsverket ska från och med den 1 september 2014 ta
över handläggningen av ärenden enligt artikel 11 i förordning (EG)
nr 1221/2009. Detta ska även gälla ärenden vars handläggning vid
ikraftträdandet ännu inte avslutats i Miljöstyrningsrådet. Handläggningen av sådana ärenden ska fortsätta i Naturvårdsverket. Mot
denna bakgrund finns det inget sakligt behov av övergångsbestämmelser till de föreslagna författningarna.
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