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Inledning 

Användarvägledningen vänder sig till dig som ska genomföra myndighetens 

årliga rapportering av miljöledningsarbetet i Naturvårdsverkets rapporterings-

system. Uppgifterna registreras via ett webbformulär. I denna vägledning 

återfinns bilder av inmatningsfälten i webbformuläret och alla hjälptexter i 

rapporteringssystemet. 

 

Rapporten ska enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med 

myndighetens årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som 

myndighetens hör till och till Naturvårdsverket. Till Naturvårdsverket räcker det 

att skicka in rapporten digitalt via rapporteringssystemet. Mer information 

återfinns på Naturvårdsverkets webbsidor om Miljöledning i staten, under 

avsnittet Årliga rapportering för miljöledning i staten: 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-

miljoledning/miljoledning-i-staten/  

Länk till rapporteringssystemets finns på webbsidan.  

  

Bild 1. Länk till rapporteringssystemet finns på webbsidan Årlig rapportering för 

miljöledning i staten. 

Webbapplikationen och inloggningsuppgifter 

I Naturvårdsverkets rapporteringssystem finns en kontaktperson registrerad för 

respektive myndighet. Inför rapporteringen skickas användarnamn och lösenord 

ut till denna person. Endast en kontaktperson kan anges i systemet. 

Myndighetens organisationsnummer utgör användarnamn och lösenordet är en 

slumpmässig alfanumerisk kombination som kan ändras av användaren. 

 

På Mina sidor, högst upp till höger på webbsidan när man har loggat in, kan 

kontaktuppgifterna (namn, e-postadress, telefon- respektive mobilnummer samt 

lösenord) för myndighetens kontaktperson ändras av användaren själv, se bild 2.  

 

Vid byte av kontaktperson ska alltid Naturvårdsverket informeras via e-post till 

adressen miljoledning@naturvardsverket.se så att rätt kontaktuppgifter 

registreras i rapporteringssystemet. 

 

 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-miljoledning/miljoledning-i-staten/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-miljoledning/miljoledning-i-staten/
mailto:miljoledning@naturvardsverket.se
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Bild 2. På Mina sidor finns kontaktuppgifter och tidigare miljöledningsrapporter.  

 

Miljöledningsrapporterna visas i en lista i fallande ordning baserat på när 

rapporten skapades, d.v.s. senaste rapporten visas överst. Rapporterna kan visas 

eller laddas hem. När man klickar på ett rapportnamn laddas filen ner (eller så 

visas rapporten direkt i webbläsarfönstret om t.ex. Internet Explorer används).  

 

Stöd under registreringen – hjälptexter och jämförelsevärden 

När man har loggat in i systemet kan man högst upp på varje sida se i vilken del 

av registreringen man befinner sig (START, MILJÖLEDNING, 

TJÄNSTERESOR, ENERGIANVÄNDNING, MILJÖKRAV (i upphandling), 

FRIVILLIGA FRÅGOR, INLÄMNING) 

 

 
Bild 3. Systemet är indelat i sju avsnitt från Start till Inlämning. 

 

På varje sida i webbformuläret kan inmatade uppgifter sparas. Då användaren 

trycker på knappen ”Spara” lagras inmatade data i rapporteringssystemet utan att 

rapporten lämnas in officiellt till Naturvårdsverket, se bild 6. 

 

En ikon med ett frågetecken visas till höger om inmatningsfältet på 

webbformulären i de fall det finns hjälptexter att ta del av för inmatningsfältet.  
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Bild 4. Ett frågetecken till höger om respektive fält anger att det finns hjälptexter att ta 

del av. En triangel med utropstecken uppmärksammar en på att det registrerade värdet 

avviker mycket från genomsnittsmyndigheten. 

 

I tabellerna i webbformulären visas endast data för föregående år. I den 

Miljöledningsrapport som genereras utifrån rapporteringen visas föregående år 

för koldioxidutsläpp. För Energianvändning, Miljökrav i upphandling och de 

frågor som innehåller statistik under Frivilliga frågor visas data från de två 

föregående åren.  

 

Alla i systemet inlämnade rapporter finns tillgängliga på ”Mina sidor”, där kan 

användaren hitta äldre data. 

 

Två typer av kontroller görs av registrerade uppgifter i samband med inmatning i 

webbformuläret: 

• Obligatoriska kontroller. Kontroll av att obligatoriska värden har angivits 

och att värden är av rätt typ (t.ex. heltal, procenttal mellan 0 - 100, osv.) och 

längd. Det finns även kontroller mellan vissa svarsalternativ i några frågor 

och tillhörande fritextfält (t.ex. i fråga 1.4 a ska alternativet Övrigt med 

kommentar ha valts för att text i fritextfältet ska sparas). De hårda 

kontrollerna måste användaren rätta för att kunna gå vidare. 

• Gränsvärdeskontroller. Kontroll av att ett värde är inom vissa fördefinierade 

gränsvärden. Om användaren har angivit ett värde som ligger utanför 

gränsvärdesområdet så visas först en varningstext på formuläret, men om 

värdet ändå bedöms vara korrekt kan man gå vidare till nästa formulär. Se 

bild 4. 

 

En röd asterix * markerar att frågan är obligatorisk att svara på för att kunna 

spara och gå vidare i registreringen, se bild 5. Endast fyra frågor är 

obligatoriska. 

 

Kontroller görs att alla obligatoriska uppgifter är registrerade under fliken 

Miljöledning. Saknas någon uppgift visas ett meddelande i en textruta högst upp 

på sidan och spara-knappen är inaktiv. I denna textruta står dels vilket fält det 

handlar om, dels vad som orsakar felet. Till vänster om det fält som saknar 
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efterfrågad information visas även en ikon i form av en varningstriangel,  

se bild 5. 

 

 
Bild 5. Ett felmeddelande visas om en obligatorisk uppgift saknas. En gul triangel med 

utropstecken i markerar i vilket fält uppgiften saknas. 
 

Alla fyra obligatoriska uppgifter, två under Basfakta samt fråga 1 och 3, måste 

besvaras för att information under fliken Miljöledning ska kunna sparas, se  

bild 6. 

 

 

 
 
Bild 6. Övre bilden visar en inaktiv Spara-knapp, innan alla fyra obligatoriska frågor är 

ifyllda, och den nedre bilden en aktiv Spara-knapp efter att uppgifterna är ifyllda.  
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Rapporteringen steg för steg 

Inloggningssida 

 

 

Bild 7. Inloggningssidan för rapporteringssystemet. 

 

Om användaren anger felaktiga uppgifter visas ett felmeddelande på 

inloggningssidan. 

 

Om man har glömt sitt lösenord kan ett nytt beställas via knappen GLÖMT 

LÖSENORD? Lösenordet skickas då till den e-postadress som finns registrerad i 

systemet. Användaren kan också byta lösenord och administrera sina 

kontaktuppgifter via ”Mina sidor”, se sidan 2 och 3. 
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Startsida 

På startsidan finns information om förordningen som styr rapporteringen, sista 

datum för att rapportera, kort om att man kan spara registrerade uppgifter 

löpande, förhandsgranska rapporten innan den skickas in, vart man vänder sig 

vid frågor samt systemets öppettider. 

 

 

 
 

Bild 8. Startsida i rapporteringssystemet. 
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Del 1 Miljöledningssystemet 

Stödtext på sidan 

Här rapporterar du uppgifter om miljöledningssystemet enligt del 1 i bilagan till 

miljöledningsförordningen. Skriv kortfattat och tydligt. Även personer som inte 

närmare känner till er verksamhet och ert miljöarbete kommer att ta del av de 

rapporterade uppgifterna. Tänk på att stämma av rapporteringen av tjänsteresor 

med reseansvarig, energianvändning och energieffektiva inköp med personer hos 

er som är verksamhetsansvariga för dessa områden och med upphandlings-

funktionen kring miljöanpassade upphandlingar och avrop samt energieffektiva 

inköp. Har er myndighet ett utpekat ansvar inom miljömålssystemet bör även 

ansvariga på detta område kontaktas för avstämning kring redovisningen av 

arbetet med indirekta miljöpåverkan.  

 

Alla svar ska skrivas in direkt i rapporten, utan hänvisningar eller bilagor, om 

inte särskild information har gått ut om att ett specifikt underlag ska bifogas. 

Textrutorna expanderar vid behov, antal tillåtna tecken är 4 000. 

 

Ge varje aktivitet som har betydande miljöpåverkan (i fråga 4a och 4b) en unik 

beteckning. Använd sedan motsvarande beteckning för mål, åtgärder och 

måluppfyllelse som kopplar till aktiviteten. Finns flera mål och åtgärder 

kopplade till en aktivitet så komplettera beteckningen med undernivåer. 

 

Om upphandling ger upphov till betydande miljöpåverkan ska detta redovisas i 

fråga 4 - 7. Myndigheten avgör själv om man anser att upphandling är en direkt 

eller indirekt miljöpåverkan. 

 

De inledande uppgifterna som registreras under basdata (antal årsarbetskrafter 

och kvadratmeter) ligger till grund för de beräkningar som görs automatiskt för 

tjänsteresor, per årsarbetskraft, och energianvändning, per kvadratmeter. 

 

Alla obligatoriska uppgifter, två under basfakta samt fråga 1 och 3, måste vara 

ifyllda för att det ska gå att spara rapporten.  

 

Basfakta 

 Hjälptext Antal årsarbetskrafter: Nyckeltal för årsarbetskraft ska finnas i 

årsredovisningen. Kontakta ansvarig för myndighetens årsredovisning för att få 

fram årets siffra. 

 Hjälptext Antal kvadratmeter: Med total användbar golvarea avses 

temperaturreglerad area (Atemp) enligt Boverkets byggregler (2011:6) – 

föreskrifter och allmänna råd, BBR. Med Atemp avses arean av samtliga 

våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, 

avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. 

Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 

inräknas. Däremot ska inte area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

annan lokalbyggnad än garage, inräknas. 
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Frågor och hjälptexter 

Fråga 1. * Är myndigheten miljöcertifierad?  

Hjälptext: Besvara frågan både om verksamheten i sin helhet eller delar av 

den är certifierad/registrerad. I fråga 11. Kommentar om del 1 i redovisningen 

anges vilka delar av verksamheten som omfattas. Med annat erkänt system avses 

certifieringssystem som inte ställer krav på tredjepartsgranskning av 

ackrediterad revisor.  

 

 
 

Fråga 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy 

Hjälptext: Miljöpolicyn bör innehålla: en kort beskrivning av myndighetens 

uppdrag och inom vilka processer miljö särskilt kan vägas in, hänvisning till 

allmänna principer om hållbar utveckling och en koppling till de nationella 

miljömålen och FN:s hållbarhetsmål, en beskrivning av den betydande positiva 

och negativa miljöpåverkan samt ett åtagande om att skydda miljön, arbeta med 

att förebygga miljöpåverkan, arbeta med ständig förbättring och att följa 

gällande författningar och andra krav.

 
 

Fråga 3 * När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning 

Hjälptext: Enligt förordningen ska miljöutredningen hållas aktuell och 

uppdateras vid väsentliga förändringar. Miljöutredningen får inte vara mer än  

5 år gammal. Miljöutredningen ska omfatta såväl den direkta som den indirekta 

miljöpåverkan även för myndigheter som får ha ett förenklat 

miljöledningssystem.    
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Fråga 4 a, 5 a, 6 a och 7 a Om aktiviteter, mål, åtgärder och 

måluppfyllelse för direkt miljöpåverkan 

 
4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt påverkan på 

miljön? 

 Hjälptext: Se resultat från miljöutredningen. Exempel på direkt påverkan: 

myndighetens energianvändning, resor, avfall, pappersförbrukning och 

kemikalieförbrukning. Upphandling redovisas under 4a eller 4b. Ge aktiviteterna 

en id-beteckning som sedan används för att koppla till mål, åtgärder och 

måluppfyllelse. 

 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för aktiviteter med en direkt 

betydande påverkan på miljön?  

Hjälptext: Exempel: År 2022 ska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor 

(mätt i kg koldioxid/årsarbetskraft) ha minskat med minst 5 procent jämfört med 

2019. Mål för miljökrav i upphandling redovisas under 5a eller 5b. Ge 

respektive mål samma id som den aktivitet de kopplar till.  

 

6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 

miljöpåverkan? 

Hjälptext: Exempel på åtgärd för att nå mål för direkt miljöpåverkan: 

Myndigheten ska installera ett nytt videokonferenssystem för att i högre grad 

kunna ersätta resor. Se Energitjänster på Energimyndighetens hemsida. Åtgärder 

för miljökrav i upphandling redovisas under 6a eller 6b. Ge respektive åtgärd 

samma id som det mål de kopplar till. 

 

7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts  

Hjälptext: Ange för respektive miljömål för direkt miljöpåverkan om det har 

uppnåtts eller inte utifrån angivna mått på mätbarhet samt beskriv hur stor andel 

av målen som har uppnåtts (alla, flertalet, ett fåtal, inga eller otydlig 

beskrivning). Måluppfyllelse för upphandling redovisas under 7a eller 7b. Ge 

beskrivningen av måluppfyllelsen för respektive mål samma id som målet. 
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Fråga 4 b, 5 b, 6 b och 7 b Om aktiviteter, mål, åtgärder och måluppfyllelse för 

indirekt miljöpåverkan 

 

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt påverkan 

på miljön? 

 Hjälptext: Se resultat från miljöutredningen. Exempel på indirekt påverkan: 

myndighetens beslut, miljömålsarbetet, bidrag, utredningar, utbildning, 

forskning, föreskrifter, tillsyn, tillstånd, överklaganden, kalla externa parter till 

möten som leder till resor. Upphandling redovisas under 4a eller 4b. Ge 

aktiviteterna en id-beteckning som sedan används för att koppla till mål, åtgärder 

och måluppfyllelse. 
 

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för aktiviteter med en indirekt 

betydande påverkan på miljön?  

Hjälptext: Exempel: Universitetet ska öka mängden forskning inom hållbar 

utveckling under 2022 med 10 procent jämfört med föregående år. Myndigheten 

ska öka möjligheten för externa parter att delta i möten på distans för att minska 

antalet resor till myndigheten. Mål för miljökrav i upphandling redovisas under 

5a eller 5b. Ge respektive mål samma id som den aktivitet de kopplar till. 

 

6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för indirekt 

miljöpåverkan? 

Hjälptext: Exempel på åtgärd för att nå mål för indirekt miljöpåverkan: 

Integrering av miljöinslag i nuvarande och nya forskningsprogram ska öka med 

10 procent jämfört med 2021. Utbilda personalen i att hålla digitala möten för att 

minska externa parters resor till myndigheten. Åtgärder för miljökrav i 

upphandling redovisas under 6a eller 6b. Ge respektive åtgärd samma id som det 

mål de kopplar till. 

 

7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 

Hjälptext: Ange för respektive miljömål för indirekt miljöpåverkan om det 

har uppnåtts eller inte utifrån angivna mått på mätbarhet samt beskriv hur stor 

andel av målen som har uppnåtts (alla, flertalet, ett fåtal, inga eller otydlig 

beskrivning). Måluppfyllelse för upphandling redovisas under 7a eller 7b. Ge 

beskrivningen av måluppfyllelsen för respektive mål samma id som målet. 
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8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den 

kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?  

Hjälptext: Redovisa genomförda åtgärder under året för att ge de anställda 

miljökunskap. Det kan t.ex. vara återkommande grundläggande 

miljöutbildningar, anordnade seminarier med miljötema samt riktade 

utbildningar till specifika grupper, t.ex. utbildning för upphandlare i att ställa 

miljökrav och för handläggare i hur miljö kan vägas in i verksamhetens löpande 

arbete. Det kan också vara utbildning av personalen i att hålla digitala möten. 

 
 

9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 

minska sin energianvändning?  

Hjälptext: Exempel: IT-system för att styra och reglera belysning, värme, 

ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m. Ange också om miljökrav 

ställts i samband med upphandlingar som t.ex. upphandling av IT-drift. 

 
 

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 

minska antalet tjänsteresor?  

Hjälptext: Exempel: Digital mötesteknik i form av telefon-, webb- och 

videomöten som kan ha minskat behovet av tjänsteresor. 

 
11. Kommentar om del 1 i redovisningen 

 Hjälptext: Här kan vid behov kommentar lämnas för del 1 i redovisningen. 

Det kan t.ex. gälla miljöcertifieringens omfattning, övrigt som förklarar 

redovisade uppgifter, koppling till de nationella miljökvalitetsmålen, FN:s 

globala mål för hållbar utveckling etc.  
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DEL 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Tjänsteresor och övriga transporter 

Stödtext på sidan 

Här rapporterar du utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och andra transporter. 

Du behöver endast fylla i de totala värdena per fordonsslag. Summeringar och 

uträkningar i tabell 1.1 - 1.3 sker automatiskt i formuläret. Schablonvärden, 

version november 2022, för beräkning av koldioxidutsläpp finns på  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-

miljoledning/miljoledning-i-staten/arlig-rapportering-for-miljoledning-i-staten/  

 

Antal resor rapporteras under 1.1 b - d och 1.3 för att möjliggöra jämförelser 

med antal resfria (digitala) möten (fråga 4.5 under Frivilliga frågor). En (1) resa 

räknas som en hel resa tur och retur dvs. från hemort/stationeringsort, till målet 

för resan och åter till hemort/stationeringsort, oavsett färdmedel, transfer, byten, 

mellan-landningar etc. En resa motsvarar en reseräkning. Viktigt att 

dokumentera hur uppgifterna är framtagna, så att metoden följs över tid. 

Vägledning för beräkning av antal resor finns också på webbsidan. Vid behov 

kontakta aktuell resebyrå och hör vilken statistik de kan leverera. 

Frågor och hjälptexter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat per 

fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil (1.3) samt 

antal resor 

Hjälptext Flygresor under 50 mil: Koldioxidutsläpp: Avser både in- och 

utrikes. För längre flygresor där etapper är under 50 mil, t.ex. vid 

mellanlandning, redovisas koldioxidutsläppen för de etapperna här.  

 

Antal resor: antal flygresor både under och över 50 mil registreras i fältet 1.3 

(Flygresor över 50 mil).  

 

Hjälptext Bilresor som görs i tjänsten: Koldioxidutsläpp: Tjänsteresor med 

bil och minibuss är transport av egen personal i verksamhetsrelaterat syfte från 

plats A till B för tjänsteutövning t.ex. möten, utbildning, platsbesök (inkl. 

tillsynsbesök), rutinartat besök av fast driftställe. Även taxiresor ingår. Uppgifter 

om bilresor kan fås ur körjournal, tekniskt system eller leverantör. Utsläpp från 

fordon som används som arbetsredskap när myndigheten utövar sitt uppdrag 

redovisas under e) Maskiner och övriga fordon. 

 

Antal resor: kan räknas fram utifrån mängd koldioxidutsläpp: x kg 

koldioxid/0,13 = y km, y km/80 = z antal bilresor. 

 

Hjälptext Tågresor: Koldioxidutsläpp: Tågresor ger mycket små utsläpp av 

koldioxid. De flesta myndigheter ligger mellan 0,001 och 0,01 kg/årsarbetskraft.  

 

Antal resor: vid beräkning av antal tågresor utgör en resa t.o.r. avreseort, oavsett 

hur många delsträckor resan har bestått av. Antal tågresor kan fås från aktuell 

leverantör av tjänsteresor. 

 

Hjälptext Bussresor: Koldioxidutsläpp: Bussresor avser i första hand längre 

bussresor än de med lokaltrafik. Det kan t.ex. vara resor mellan olika orter och 

till och från flygplatser. Utsläpp från personresor med färja kan redovisas här. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-miljoledning/miljoledning-i-staten/arlig-rapportering-for-miljoledning-i-staten/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-miljoledning/miljoledning-i-staten/arlig-rapportering-for-miljoledning-i-staten/
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Antal resor: vid beräkning av antal bussresor ska en (1) bussresa räknas som en 

hel resa från hemort/stationeringsort, tur och retur, åter till 

hemort/stationeringsort, oavsett transfer och byten (motsvarande en 

reseräkning).  

Antal resor: kan fås från aktuell leverantör av tjänsteresor, exempelvis resebyrå. 

 

Hjälptext Maskiner och övriga fordon: Koldioxidutsläpp: Maskiner och 

övriga fordon avser t.ex. motorredskap, terrängmotorfordon, lastbilar, 

fartyg/båtar, färjor och luftfartyg (flygplan, helikopter etc.) samt svävare som 

används för att utföra arbete eller att transportera gods eller personer som inte 

tillhör myndigheten. Även koldioxidutsläpp från maskiner och övriga fordon, 

inkl. personbilar, som används som arbetsredskap när myndigheten utövar sitt 

uppdrag, t.ex. vid patrullering, eftersök, övervakning eller tillsyn, ska 

rapporteras här. 

 

 Hjälptext Flygresor över 50 mil: Koldioxidutsläpp: Avser både in- och 

utrikes resor. För flygresor där etapper är under 50 mil, t.ex. vid mellanlandning, 

redovisas koldioxidutsläppen för de etapperna under 1.1 a.  

 

Antal resor: antal flygresor, både under och över 50 mil, registreras i fältet 1.3. 

Vid beräkning av antal resor ska 1 flygresa räknas som en hel resa tur och retur 

dvs. från hemort/stationeringsort, via målet för resan och åter till 

hemort/stationeringsort, oavsett transfer, byten och mellanlandningar dvs. 

motsvara en reseräkning. Antal flygresor kan fås från leverantör av tjänsteresor, 

exempelvis resebyrå. 

 

 
 

1.4 Beskrivning av insamlat resultat 

a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning. 

Hjälptext 1.4 a: Exempel: om resultatet har påverkats av 

organisationsförändringar, trender, nya uppdrag, nya mätmetoder eller något 

övrigt, ange vad och vilken påverkan förändringen har haft. 

 

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa. 

Hjälptext 1.4 b: Exempel: byte av leverantör, t.ex. resebyrå eller att 

leverantören har bytt IT-system. 
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1.5 Hur är uppgifterna framtagna?  

Hjälptext: Ange om siffrorna kommer från resebyrå, ekonomiavdelning  

(t.ex. tjänsteresor med egen bil) eller har uppskattats. Specificera i fritextfältet 

vilket fordonsslag som avses för valt sätt att ta fram uppgifterna på. 

 

Hjälptext Uppskattning: Förklara hur uppskattningen har gjorts och/eller 

vilken metod som har använts.  

 

För jämförelse med resfria (digitala) möten: Beskriv hur antal resor har 

beräknats. 

 
 

1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: 

Hjälptext: Om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som 

gäller för respektive mått. 
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Energianvändning 

Stödtext på sidan 

Här rapporterar du myndighetens energianvändning. Du behöver endast fylla i 

de totala värdena. Alla uträkningar sker automatiskt i formuläret. 

 

Myndigheter som endast har en klumpsumma för övrig energianvändning 

uppmanas att redovisa den på värme då det är den största posten i 

energianvändningen. Observera att energianvändning utanför lokaler ska 

redovisas separat. 

 

Genomsnittlig energianvändning (el totalt, energi för uppvärmning och kyla) för 

en kontorslokal är enligt Energimyndighetens studier ca 200 kWh per 

kvadratmeter och år. Ungefär hälften utgörs av el och hälften av värme och kyla. 

 

Begreppet Atemp definierar den area som byggnadens specifika 

energianvändning ska beräknas efter. Med Atemp avses arean av samtliga 

våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, 

avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. 

Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 

inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan 

lokalbyggnad än garage, inräknas inte. Atemp kan räknas som (Boarea BOA + 

lokalarea LOA + biarea BIA + övrig area ÖVA). Varmgarage undantaget. Läs 

mer på www.boverket.se  

 

Om outsourcing genomförts under året som påverkar energiförbrukningen, ange 

detta i fritextfält 2.6a. 

 

Fråga 4.4, 4.7, 4.8 och 4.9 under Frivilliga frågor handlar om energianvändning.  

Frågor och hjälptexter 

2.1 Årlig energianvändning i kWh totalt, per årsarbetskraft och per m² 

uppdelat på:  

Hjälptext Verksamhetsel: Verksamhetsel är el som används för 

verksamhetens utrustning, till exempel belysning, datorer, kopiatorer, kyl-/frys 

och andra apparater. Rapporterad användning verksamhetsel för år 2020 var i 

genomsnitt knappt 50 kWh per kvadratmeter. Verksamhetsel omfattar inte 

enbart kontorslokaler utan även andra verksamhetslokaler som uppfyller atemp.  

Kontrollvärden som används i systemet: 

Verksamhetsel (avser lokaler) undre gräns kwh/m2: 30 

Verksamhetsel (avser lokaler) övre gräns kwh/m2: 120 

Hjälptext Övrig fastighetsel: Fastighetsel är el som används av utrustning 

som betjänar hela fastigheten, till exempel ventilationsfläktar och belysning i 

trapphus. 

Hjälptext Övrig värme: Genomsnittlig värmeanvändning för en lokal (som 

uppfyller atemp) är ca 100 kWh per kvadratmeter. 

Kontrollvärden som används i systemet: 

Övrig värme undre gräns kwh/m2: 80 

Övrig värme övre gräns kwh/m2: 200 

 Hjälptext Övrig kyla: Precis som för värme kan energi användas för kyla. 
 
 

http://www.boverket.se/
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Hjälptext Energianvändning utanför lokaler: Ange kWh. 

Hjälptext Typ av energianvändning: Vissa myndigheter har en stor del av sin 

energianvändning utanför lokalerna i t.ex. båtar eller andra fordon, utrustning 

och maskiner samt laddning av elfordon. 

 

 
 

2.2 Är värmeförbrukning normalårskorrigerad? 

Hjälptext: Normalårskorrigering görs för att kunna göra rättvisa jämförelser 

av värmeförbrukningen mellan olika år oberoende av den aktuella 

utomhustemperaturen. Fastighetsägaren kan bidra med uppgift om 

värmeförbrukningen är normalårskorrigerad eller ej. 

 
 

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i 

procent)  

Hjälptext: Förnybar energi är el och värme som har producerats med 

vattenkraft, biobränsle, vindkraft, solkraft, vågkraft eller geotermisk energi. Alla 

elleverantörer har enligt EU-direktiv skyldighet att tillhandahålla information 

om andel förnybar energi. Torv räknas inte som förnybar i det här 

sammanhanget. 
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2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens 

gällande avtal? 

Hjälptext: Med produktionsspecificerad el menas el som kommer från en 

specificerad produktionskälla med specifik information om hur elen har 

producerats och vilken inverkan elproduktionen har på miljön. 

Produktionsspecificerad el kan härledas med hjälp av exempelvis 

ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som visar 

hur elen är producerad. 

 
 

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med 

myndighetens fastighetsägare?  

 Hjälptext: Har myndigheten exempelvis tecknat gröna hyresavtal, eller har 

myndigheten minskat energianvändningen genom annat samarbete eller 

samverkan med sin hyresvärd exempelvis genom energi/miljögrupp där 

representanter för myndighet och hyresvärd ingår. 

 

 Hjälptext: En åtgärd kan exempelvis vara installation av energieffektivare 

teknik, bildande av en gemensam energi-/miljögrupp eller att en strategi för att 

minska energianvändningen tas fram gemensamt av myndighet och hyresvärd. 

 

 
 

2.6 Beskrivning av insamlat resultat 

a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning. 

Hjälptext: Exempel: om resultatet har påverkats positivt eller negativt av 

organisationsförändringar, trender, nya uppdrag, nya mätmetoder eller något 

övrigt, ange vad och vilken påverkan förändringen har haft. 

 

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa. 

Hjälptext: Exempel: byte av lokaler, fastighetsägare, svårigheter att få fram 

data. 
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2.7 Hur är uppgifterna framtagna? 

Hjälptext: Ange om uppgifterna kommer från eget uppföljningssystem, 

leverantör och/eller har uppskattats. Ange i fritextfältet vilken energianvändning 

som avses för valt alternativ. 

 

Hjälptext: Förklara hur uppskattningen har gjorts och/eller vilken metod som 

har använts. Kommentera om egna mätningar har genomförts eller om 

energianvändningen har uppskattats genom t.ex. användningstid och 

energiförbrukning. Ange i fritextfältet vilken energianvändning som avses för 

valt alternativ. 
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Miljökrav i upphandling 

Stödtext på sidan 

Här redovisas uppgifter om myndighetens upphandlingar och avrop under året. 

Samtliga upphandlingar med avtal tecknade under år 2022, totalt och med ställda 

miljökrav, ska redovisas. Även direktupphandlingar ska tas med. Observera att 

värdet av upphandlade ramavtal inte ska redovisas då de inte representerar något 

värde förrän själva avropen görs. Undantag från detta kan göras i de fall många 

små inköp görs löpande mot ett avtal, t.ex. resor. I dessa redovisas det 

uppskattade avtalsvärdet, för aktuellt rapporteringsår. 

 

Myndigheten ska redovisa de avrop som görs mot ramavtal som redan innehåller 

miljökrav och de avrop där myndigheten själv ställt ytterligare miljökrav. 

Redovisningen ska omfatta avrop från både myndighetens egna ramavtal samt 

från de statliga ramavtalen. 

 

Från och med den 1 juli 2014 ska samtliga direktupphandlingar över 100 000 kr 

dokumenteras hos den upphandlande myndigheten. Det bör därför finnas 

information att tillgå om åtminstone alla upphandlingar över 100 000 kr 

(exklusive moms). Om det finns dokumentation om direktupphandlingar under 

100 000 kr där miljökrav ställts bör även dessa tas med i redovisningen.  

 

Definition av begreppet offentlig upphandling: 

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 

tjänster eller byggentreprenader. 

 

Exempel på vad som avses med miljökrav: 

Miljökrav kan vara krav som ställs på leverantörernas miljöledningssystem, 

energianvändning, farliga ämnen, materialval, återvinningskrav, livslängd med 

mera. Miljökrav kan ha ställts som kvalificeringskrav, obligatoriska krav, 

tilldelningskriterier eller kontraktsvillkor. 

 

Fråga 4.2, 4.3 och 4.10 under Frivilliga frågor handlar om miljökrav i 

upphandling.  
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Frågor och hjälptexter 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala 

antalet upphandlingar och avrop.  

Hjälptext där miljökrav ställts:  

Redovisa antal direktupphandlingar, upphandlingar över direktupphandlings-

värdet och avrop från ramavtal, både statliga och egna, under året där miljökrav 

har ställts. Både avrop från ramavtal med befintliga miljökrav och myndighetens 

egna ställda miljökrav i avrop ska redovisas. Antal upphandlade ramavtal ska 

inte tas med utan antalet avrop mot ramavtal. Undantag kan göras då många små 

avrop sker löpande mot ett avtal, t.ex. resor, då rapporteras detta som endast en 

upphandling. 

 

Har inga upphandlingar eller avrop med miljökrav genomförts under året ska 0 

anges i svarsrutan. 

 

Hjälptext totala antalet: Antal direktupphandlingar, upphandlingar över 

direktupphandlingsvärdet och avrop från ramavtal under året. Antal upphandlade 

ramavtal ska inte tas med utan antalet avrop mot ramavtal. Undantag kan göras 

då många små avrop sker löpande mot ett avtal, t.ex. resor, då rapporteras detta 

som endast en upphandling dvs. som ett avrop mot ramavtalet. 

 

 
 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt 

förordningen (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva 

varor, byggnader och tjänster har ställts. 

Hjälptext: Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU (lagen om 

offentlig upphandling), som gäller från 1 januari 2022 för statliga myndigheters 

upphandling av: 

- varor och tjänster: 1 456 476 kr 

- byggentreprenader: 55 991 099 kr 

 

Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LUF (lagen om upphandling 

inom försörjningssektorerna) och LUFS (Lagen om upphandling på försvars- 

och säkerhetsområdet), som gäller från 1 januari 2022 för statliga myndigheters 

upphandling av: 

- varor och tjänster: 4 483 865 kr 

- byggentreprenader: 55 991 099 kr. 
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Hjälptext:  

- Kostnadseffektivitet: inte lönsamt för myndigheten med hänsyn till varans eller 

byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv. 

- Ekonomisk genomförbarhet: t.ex. saknas budget för att genomföra upphandling 

eller avrop. 

- Hållbarhet i vidare bemärkelse: andra hållbarhetsaspekter som exempelvis 

biologisk mångfald, barnarbete, dåliga arbetsförhållanden m.m. väger tyngre.  

- Teknisk lämplighet: saknas produkt som motsvarar behoven. 

- Tillräcklig konkurrens: för få leverantörer på marknaden.  

 

 
 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller 

inköp av byggnader?  

Hjälptext, om nej ange skälen: Det kan bero på att det inte varit 

kostnadseffektivt eller ekonomiskt hållbart att ställa dessa krav, att andra 

hållbarhetskrav (t.ex. sociala krav) går före, att det inte är tekniskt lämpligt, inte 

finns tillräcklig konkurrens på marknaden, eller att myndigheten inte har tecknat 

nytt hyresavtal eller köpt ny byggnad sedan förordningen infördes. För 

beskrivning av skälen se hjälptexten till fråga 3.2. 

 
 

 
 

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med 

miljökrav av det totala värdet av registrerade upphandlingar och avrop per 

år. 

Hjälptext där miljökrav ställts: Redovisa värdet för de upphandlingar och 

avrop där miljökrav har ställts och som har genomförts under året. Totala värdet 

fylls i. Både avrop från ramavtal med befintliga miljökrav och myndighetens 

egna ställda miljökrav i avrop redovisas. Värdet av upphandlade ramavtal ska 

inte redovisas då de inte representerar något värde förrän själva avropen görs. 

Undantag kan göras då många små avrop sker löpande mot ett avtal, t.ex. resor, 

då rapporteras det uppskattade avtalsvärdet för aktuellt rapporteringsår. 
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Har inga upphandlingar och avrop med miljökrav genomförts under året anges 0 

i svarsrutan. 

 

Hjälptext totala värdet: Här redovisas värdet för de upphandlingar och avrop 

som har genomförts under året. Totala värdet fylls i. Redovisningen ska omfatta 

avrop från både myndighetens egna ramavtal samt från de statliga ramavtalen. 

Observera att värdet av upphandlade ramavtal inte ska redovisas då de inte 

representerar något värde förrän själva avropen görs. Undantag kan göras då 

många små avrop sker löpande mot ett avtal, t.ex. resor, då rapporteras det 

uppskattade avtalsvärdet för aktuellt rapporteringsår.  

 

Har inga upphandlingar eller avrop genomförts under året anges 0 i svarsrutan. 

 

 
 

3.5 Beskrivning av insamlat resultat: 

a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning. 

Hjälptext: Exempel: om resultatet har påverkats positivt eller negativt av 

organisationsförändringar, trender, nya uppdrag, nya mätmetoder eller något 

övrigt, ange vad och vilken påverkan förändringen har haft. Det kan skilja sig från 

år till år när det gäller karaktären på de upphandlingar som görs och möjligheten 

att ställa miljökrav. 

 

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa 

Hjälptext: T.ex. att myndigheten håller på att bygga upp ett nytt system för 

registrering av upphandlingar. Ange när myndigheten kommer att kunna få en 

helhetsbild av utförda upphandlingar under året. 

  

3.6 Hur är uppgifterna framtagna? 
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Hjälptext: Beskriv metoden för att ta fram uppgifterna och eventuella 

förbättringsbehov. De kan ha tagits fram via ett eget uppföljningssystem 

(diarieföringssystem eller annat elektroniskt system där upphandlingar och avrop 

registreras), via leverantörer (t.ex. rapporter från en resebyrå med uppgifter om 

hur många avrop som gjorts av resor med tåg och flyg under det sista 

kalenderåret) eller genom en uppskattning.  

 

Uppskattning (förklara på vilket sätt): 

Hjälptext: Förklarar hur uppskattningen har gjorts och/eller vilken metod 

myndigheten har använt. Ange om alla direktupphandlingar eller en delmängd 

har tagits med och i så fall urvalsgrunden. 
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Frivilliga frågor 

Stödtext på sidan 

De första frågorna, 4.1 – 4.6, har sitt ursprung i IT för en grönare förvaltning - 

agenda för IT för miljön 2010 - 2015. Fråga 4.5 om resfria/digitala möten 

kopplar till arbetet med REMM, resfria möten i myndigheter, se www.remm.se  

 

Dessutom finns kompletterande frågor till avsnitten Energianvändning 

respektive Miljökrav i upphandling. 

 

Frågorna i denna del finns inte med i bilagan till förordning (2009:907) om 

miljöledning i staten och de är därför frivilliga att besvara. 

Frågor och hjälptexter 

Fråga om policy 

4.1. Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (Kan 

ingå i myndighetens övergripande miljöpolicy). 

Hjälptext: Det behöver inte vara ett specifikt dokument, det kan t.ex. ingå i 

Myndighetens övergripande miljöpolicy. Det kan vara mer än ett dokument. 

 

 
Frågor om IT-anskaffningar 

4.2. Andel och värde av IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala 

antalet IT-anskaffningar per år (anges i procent och värde).  

Hjälptext:  

Andel i %: Med IT-anskaffning avses hårdvara eller tjänster kopplade till 

hårdvara genom avrop eller upphandling. Anges i % av det totala antalet av 

denna typ av avrop eller upphandling. 

Värde: Vid avrop från ramavtal ska samtliga avrop med miljökrav redovisas, 

dvs både avrop mot befintliga miljökrav i ramavtal och myndighetens egna 

ställda miljökrav i avrop. 

 

 

 

http://www.remm.se/
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4.3. Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? 

 

 
 

Fråga om energianvändning 

4.4. Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft 

uppdelat på: 

Hjälptext PC-arbetsplats: Energianvändningen kan räknas fram med 

schabloner eller data från aktuell leverantör eller uppmätta värden. 

Tänk på att använda samma mätmetod som tidigare år för att kunna göra 

relevanta jämförelser. Om mätmetoden ändras bör detta dokumenteras noggrant 

och tas med vid uppföljning. 

 

Hjälptext Skrivare: Energianvändningen kan räknas fram med schabloner 

från aktuell leverantör eller uppmätta värden. Tänk på att använda samma 

mätmetod som tidigare år för att kunna göra relevanta jämförelser. Om 

mätmetoden ändras bör detta dokumenteras noggrant och tas med vid 

uppföljning. 

 

 
 

 

Fråga om resfria möten 

4.5. Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft 
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Hjälptext: Digitala möten är på distans i realtid, t.ex. telefon- (minst tre 

deltagare), video- och webbmöten. Summan av de olika mötesteknikerna 

registreras, bortse därför från om de är svåra att särskilja. Rapportera alla 

digitala möten, oberoende om de ersätter en resa eller ej. Använd helst data ur 

tekniska system, från tjänsteleverantör, alternativt data från enkäter eller 

uppskattade siffror. Ett digitalt möte rapporteras en gång, oberoende av dess 

syfte, antal uppkopplingar och/eller deltagare. En schablon kan användas för 

omräkning från minuter till antal möten där 60 min motsvarar ett möte. 

 
 

Hur är uppgifterna framtagna? 

Hjälptext: Beskriv metoden för att ta fram uppgifterna. 

Telefoni: Flerpartsmöten, tre eller fler deltagare, ingår. Rekommenderas inte att 

mäta möten via konferenstelefon (tvåparts, ”peer-to-peer”), då de är svåra att 

registrera.  

Webbmöten: Antal webbmöten per år (t.ex. Skype för företag, Adobe Connect, 

Zoom, Teams, Webex). I Skype för företag rekommenderas att antalet 

flerpartssamtal ”conference” redovisas (inte ”peer-to-peer”) motsvande 

redovisning av telefonin.  

Videokonferens: Totalt antal videomöten per år, framförallt olika lösningar via 

standarderna H.320, H.323 och SIP. Möten under 5 min kan räknas bort.  

 
 

Frågor om förklaring till resultatet i fråga 4.1 – 4.5 

4.6 Beskrivning av insamlat resultat 

Hjälptext: Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ 

riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag och/eller covid-

19-pandemin. 
 

b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 

myndigheten planerar att åtgärda dessa. 

 
 

Frågor om energi 

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, 



 

 28(30) 

 

innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som 

utgör grunden för energieffektiviseringsarbete? 

 

 

4.8 Producerar myndigheten egen förnybar energi?  

Hjälptext: Avser förnybar el och inte dieselaggregat eller liknande. 

Hjälptext: Hur många kilowattimmar har producerats? 

Hjälptext: Exempelvis solel, solvärme, vindkraftsel osv. 

 
 

Fråga 4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader?  

Hjälptext: Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader  

t.ex. bream, leed, miljöbyggnad eller motsvarande. Ange Ja oavsett om 

myndigheten äger fastigheten eller hyr lokalerna.  

 
Frågor om avrop 

Fråga 4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna 

miljökrav, där så har varit möjligt? 

Hjälptext: Egna miljökrav kan inte ställas vid avrop mot alla statliga ram-

avtal. På hemsidan avropa.se finns information om vilka ramavtal som är 

möjliga att vid avrop komplettera och precisera med ytterligare miljökrav. 

 
 

  

https://www.avropa.se/
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Inlämningssida, bifoga fil och kommentarsfält 

När registreringen av uppgifter under de olika avsnitten i 

miljöledningsrapporteringen är klar kommer man till inlämningssidan, se bild 9.  

 

Du är nu klar med rapporteringen och kan välja mellan tre åtgärder: 

SPARA: Spara din rapportering för att senare återkomma och fortsätta. 

FÖRHANDSGRANSKA RAPPORT: Du kommer att få en rapport i 

Wordformat skickad till den e-postadress som är angiven under Mina sidor. 

Statistik från två tidigare år finns med i rapporten. Registrerade uppgifter sparas 

i rapporteringssystemet. Du kan återvända till systemet och ändra i 

rapporteringen. 

SKICKA IN RAPPORT: Om man väljer att skicka in rapporten kommer en 

kontrollfråga, se bild 12, och när rapporten skickas in får man en ”kvittens”, se 

bild 13. Rapporten registreras som inkommen handling till Naturvårdsverket och 

systemet låses. Du kommer att få en slutgiltig rapport skickad till den e-post som 

är angiven under Mina sidor. Rapporten är i formatet RTF. Rapporten ska 

undertecknas av myndighetens chef och i samband med årsredovisningen (senast 

21 februari) lämnas in till det departement myndigheten hör till.  

 

På inlämningssidan finns det även möjlighet att: 

Bifoga fil: På inlämningssidan kan en eller flera filer i Officeformat laddas upp, 

filerna får högst vara 10 MB stora tillsammans. I bild 10 framgår att man kan ta 

bort uppladdade filer. Observera att bifogade filer inte sparas i webbformuläret 

om du väljer SPARA och loggar ut för att återuppta registreringen senare, se bild 

11. I detta fall måste filerna bifogas på nytt för att läggas till rapporten när man 

väljer SKICKA IN RAPPORT. Filerna skickas endast in och sparas i samband 

med att rapporten skickas in. 

 

Ange kommentarer till Naturvårdsverket: I ett särskilt fält kan kommentarer 

lämnas till Naturvårdsverket. Notera att kommentarerna inte kommer med i 

själva rapporteringen. 

 
Bild 9. Inlämningssida i rapporteringssystemet. 
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Bild 10. Bifogade filer kan tas bort. 
 

 

 
 

Bild 11. När man har laddat upp en eller flera filer och sparar det som hittills registrerats 

men väljer att inte skicka in rapporten erhålls en kvittens i webbformuläret och en text 

som uppmärksammar användaren på att uppladdade filer endast finns kvar i 

webbformuläret och inte sparas hos Naturvårdsverket.   

 
 

 
 
Bild 12. En kontrollfråga ställs innan rapporten slutligt skickas in och man ges 

möjlighet att återgå till rapporten. 

 

 

 
Bild 13. När man har slutfört registreringen och valt att skicka in rapporten erhålls en 

kvittens i webbformuläret och rapporten skickas med e-post till den person som är 

registrerad som myndighetens kontaktperson i systemet.   

 


