
EMAS – Det ambitiösa  
miljöledningssystemet



Som myndighet har man ett ansvar att vara ett positivt föredöme och föregå med gott 
exempel. Det gäller särskilt miljöengagemang och att ta ansvar för klimatet. EMAS 
hjälper er att effektivisera och underlättar arbetet med att nå och följa upp strategiska 
mål. Även om det initialt kräver en del resurser att införa ett miljöledningssystem 
lönar det sig att investera i en mer miljöanpassad verksamhet.

Miljöledningssystemet hjälper er att identifiera vilka områden som påverkar miljön 
mest. Inköp och upphandling medför ofta en betydande miljöpåverkan. EMAS hjälper 
er att systematiskt ställa relevanta miljökrav och att följa upp dem. Låt EMAS bli en 
del av er hållbara upphandling.

Det finns många sätt att dra nytta av EMAS internationella miljöledningssystem. Med 
EMAS uppfyller man alla kraven i ISO 14001, och kompletterar detta med en öppen 
och granskad miljöredovisning.

Med EMAS  
miljöledningssystem  
visar ni att ni bedriver  
ett öppet, strukturerat och  
förebyggande miljöarbete  
med ständig förbättring



OM MILJÖLEDNING I STATLIGA MYNDIGHETER
En förordning (SFS 2009:907) trädde i kraft den 1 januari 2010 meddelad med  
stöd av 8 kap. 13 § Regeringsformen. Förordningen behandlar skyldigheten hos  
myndigheter att ha ett miljöledningssystem och anger:

3 § En myndighet som anges i bilaga 1 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.

Vidare framgår av förordningen att en myndighet vars verksamhet medför en betydande 
miljöpåverkan ska registrera sig enligt EMAS eller certifiera sig enligt ISO 14001.

NATURVÅRDSVERKET arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet 
i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. 
Naturvårdsverket ansvarar för EMAS i Sverige. I ansvaret ingår att vara behörig 
EMAS-certifierare för svenska företag och organisationer och att kommunicera 
och sprida kunskap om EMAS i Sverige.



Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm – Valhallavägen 195, Östersund – Forskarens väg 5 hus 
Ub. Tel: 010 698 10 00, fax: 010 698 10 99, e-post: registrator@naturvardsverket.se  Internet: www.naturvardsverket.se   
Beställningar Ordertel: 08 505  933  40, orderfax: 08 505 933 99, e-post: natur@cm.se  Postadress: Arkitektkopia AB,  
Box 11093, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

För mer information, gå in på naturvardsverket.se/emas
Du kan också skicka e-post till emas@naturvardsverket.se

Ett komplett miljöledningssystem
EMAS är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. Med en EMAS-certifiering 
kommunicerar din organisation ansvarstagande, trovärdighet och prestanda. Även 
om att införa ett miljöledningssystem innebär kostnader kan det på sikt bli lönsamt 
att investera i en mer miljöanpassad verksamhet.

naturvardsverket.se/emas
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