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Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

RAPPORT ENLIGT NATURVÅRDSVERKETS FORMULÄR

Del 1 Miljöledningssystemet

Basfakta

Antal årsarbetskrafter: 167
Antal kvadratmeter lokalyta: 5 484

1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Ja, annat erkänt system, t.ex. miljödiplomering

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy?

Vårt miljöarbete - en förebild för andra!
I länsstyrelsens arbete för en hållbar utveckling ingår att aktivt och kontinuerligt 
minska vår negativa miljöpåverkan, samtidigt som vår positiva miljöpåverkan ska 
öka. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län tar aktivt ansvar för att:
- Vara goda förebilder och att aktivt använda vår roll som regional myndighet för att 
driva på länets miljöarbete. 
- Ställa miljökrav i upphandlingar och vid inköp välja ekologiska, närproducerade, 
rättvisemärkta och miljömärkta varor och tjänster.
- Minst uppfylla kraven i gällande lagstiftning och överträffa omvärldens krav.
- Fasa ut användandet av fossila energikällor genom att gå över till förnybara energi. 
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Klimatkompensering tillämpas där detta inte är möjligt.
- Främja cirkulär ekonomi genom t ex hållbar avfalls(resurs)hantering.
- Regelbundet informera och genomföra miljöutbildning för att möjliggöra 
delaktighet och miljöhänsyn i det dagliga arbetet bland våra medarbetare
- Regelbundet granska, följa upp, utvärdera, förbättra och rapportera vårt 
miljöarbete.

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?

Miljöutredningen uppdaterades 2017.

Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess direkta påverkan på 
miljön

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

Betydande direkta miljöaspekter (rangordnade) enligt senaste miljöutredningen:
Avrop från statliga/länsstyrelsegemensamma avtal (1)
Tjänsteresor med bil (2)
Egna upphandlingar (3)
Tjänsteresor med flyg (4) 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande 
direkt påverkan på miljön?

Mål och åtgärder tas fram årligen i en handlingsplan. Nedanstående mål gäller för 
2020.

Mål som kopplar till miljöaspekt 2 och 4 om tjänsteresor:

Mål 1: Utsläpp av koldioxid, per anställd, från tjänsteresor med bil ska ha minskat 
med 25 %, jämfört med 2019.

Mål 2: Antalet anställda som cyklar/går/åker kollektivt till arbetsplatsen ökar

Mål som kopplar till miljöaspekt 1 och 3 om avrop och upphandlingar:

Mål 3: Miljökrav finns med där det är relevant vid upphandling och avrop

Miljöaspekt energianvändning/avfallshantering är ej rangordnad som mest 
betydande miljöaspekt, vi har dock valt att ha miljömål även inom detta område. 
Därför tas även följande mål med här:

Mål 4: Hållbart hyresavtal upprättas med hyresvärdarna.
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6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 
miljöpåverkan?

Koppling till mål för miljöaspekt 2 och 4 om tjänsteresor:

Mål 1: 
- Beslut och processbeskrivning om att länsstyrelsens verksamhet ska bli fossilfri år 
2025 (direkta utsläpp), under året har förankringsprocessen påbörjats för att 
engagera medarbetare och chefer. Spelat in en film med medarbetare för att visa 
goda exempel för hållbart resande.
- Dialog med hyrbilsleverantörer enligt ramavtal för att främja förnybara drivmedel 
inkl. elfordon. Resulterat i att HVO100 tankats istället för fossil diesel.
- Deltagit i Kammarkollegiets referensgrupp inför nytt ramavtal om 
fordonsförhyrning, för att driva på miljökrav i kommande ramavtal.
-Påbörjat revidering av Länsstyrelsens riktlinjer för resor. 
-Informationsinsatser för att stödja digitala möten.
-Länsstyrelsen tillhandahåller bokningsbara resekort med länstrafiken samt elcyklar, 
vikcykel samt cykelkärra som kan användas för kortare resor i tjänsten istället för bil. 

Mål 2: 
-Länsstyrelsen deltar i initiativet Cykelvänlig arbetsplats.
- I samband med intern hållbarhetsvecka under våren 2020 så var en av aktiviteterna 
som erbjöds enklare cykelservice av medarbetarnas privata cyklar. 
-Via deltagande i projektet Hållbar mobilitet i Kronoberg har flertalet medarbetare 
efter önskemål fått testa elcykel alternativt erbjudits prova på-kort för 
kollektivtrafik.

Koppling till mål för miljöaspekt 1 och 3 om avrop och upphandlingar:

Mål 3:
-Revidering av nuvarande styrdokument för upphandling vilket även inkluderar 
hantering av miljökrav och uppföljning. Informationsträffar internt för medarbetare  
(tre digitala tillfällen) om upphandlingsrutiner och upphandlingsverktyg.
-Länsstyrelsen i Kronobergs län har deltagit som kontaktperson från länsstyrelserna i 
miljömålsrådets programområde Staten går före, delprogram  Upphandling som 
driver utveckling
- Miljöledningssamordnare har deltagit i framtagning av förfrågningsunderlag om 
upphandling av städtjänster. 

Koppling till mål för miljöaspekt energianvändning/avfallshantering:
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Mål 4:
-I samband med pågående hyresförhandling har hållbarhetsbilaga inkluderats i 
dialogen och arbetats fram i samverkan med hyresvärden.

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

Länsstyrelsen har fyra miljömål för direkt miljöpåverkan, av dessa bedöms tre av 
målen vara helt uppfyllda och ett vara delvis uppfyllt.  Se kommentar för respektive 
mål nedan.

Mål som kopplar till miljöaspekt 2 och 4 om tjänsteresor:

Mål 1: Utsläpp av koldioxid, per anställd, från tjänsteresor med bil ska ha minskat 
med 25 %, jämfört med 2019.
Kommentar: Målet är uppnått, minskning av utsläpp 32 % jämfört med 2019. Körda 
kilometer minskat något jämfört med 2019, men utsläppsminskningar beror främst 
på att dieselfordon tankats med HVO100 som ger ett mycket lägre utsläppsvärde. 
Den största andelen av utsläppen kommer från långtidshyrda/egenägda bilar som 
går på bensin.

Mål 2: Öka antalet anställda som cyklar/går/åker kollektivt till arbetsplatsen 
(uppföljning via årlig resvaneundersökning). 
Kommentar: Målet är uppnått, enligt resevaneundersökning 2020 är det 63% av 
myndighetens medarbetare som cyklar/går eller åker kollektivt till arbetsplatsen, 
detta är en ökning med tre procent jämfört med föregående år.

Mål som kopplar till miljöaspekt 1 och 3 om avrop och upphandlingar:

Mål 3: Miljökrav finns med där det är relevant vid upphandling och avrop
Kommentar: Målet är delvis uppnått, det är svårt att mäta. Under året har det skett 
ett utvecklingsarbete med processen för upphandling i verksamheten, det kvarstår 
dock ytterligare behov av förstärkt samverkan.

Mål som kopplar till miljöaspekt energianvändning/avfallshantering:

Mål 4: Hållbart hyresavtal upprättas med hyresvärdarna.
Kommentar: Målet är uppnått, i beslut om nytt hyresavtal ingår en hållbarhetsbilaga.
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Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess indirekta påverkan på 
miljön

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

Indirekta miljöaspekter (rangordnade):
Länsstyrelsens beslut, rådgivning och information (5)
Anställdas miljökompetens (6) 

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande 
indirekt påverkan på miljön?

Mål och åtgärder tas fram årligen i en handlingsplan. Nedanstående mål gäller för 
2020 (långsiktigt mål).

Mål som kopplar till miljöaspekt 5 om Länsstyrelsens beslut, rådgivning och 
information:

Mål 5: Ökat genomslag för arbetet med miljökvalitetsmålen

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

Mål 5: 
- Inom miljömålsuppdraget: löpande kommunikation med kommunernas 
miljömålsamordnare under året om uppföljning och genomförande av åtgärder för 
miljömålen, denna samverkan kallas miljömålsnätverket och inkluderar även 
regionen och Energikontoret. 
- Insatser till näringslivet: tagit upp miljömål och globala målen inom energiprojekten 
Incitament och EENet med små och medelstora företag. Möten med Almi, 
samverkan för att driva på miljö- och hållbarhetsarbetet för små och medelstora 
företag, där även Handelskammaren varit involverad.
- Miljöledningssamordnare samverkar med myndighetens miljömålsarbete. - 
Miljöledningssamordnare deltar i intern arbetsgrupp för Agenda 2030 med syfte att 
bidra med kompetens gällande den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsmålen 
(Agenda 2030).
- Framtagning och beslut om riktlinjer för hållbara event. Dokumentet ska ge 
medarbetare stöd och tips hur planeringen av möten, konferenser och andra event 
kan bidra till miljömålen och hållbarhet.

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

Länsstyrelsen har ett långsiktigt miljömål för indirekt miljöpåverkan. Se kommentar 
under mål nedan.
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Mål som kopplar till miljöaspekt 5 Länsstyrelsens beslut, rådgivning och information:

Mål 5: Ökat genomslag för arbetet med miljökvalitetsmålen
Kommentar: Målet är svårt att mäta utifrån denna formulering.
Länsstyrelsen gör årligen en bedömning av miljötillståndet i länet, där de 
miljökvalitetsmål som är aktuella redovisas (Regional årlig uppföljning av miljömålen 
2020 Kronobergs län, publicerad på externa webben)

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de 
behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?

Länsstyrelsen är en miljömyndighet och medarbetarna har överlag en hög 
miljökompetens. Att verka för miljökvalitetsmålen och Agenda 2030-målen är en del 
av vårt uppdrag. I myndighetens miljöutredning har miljökompetens hos anställda 
identifierats som en positiv indirekt miljöaspekt. 

- Samtliga styrdokument inom miljöledning (internt miljöprogram med miljöpolicy, 
handlingsplan samt rutiner för hantering av avfall, kemikalier och 
avvikelser/förbättringar) finns samlat på intranätet. Intranätet används som främsta 
kommunikationskanalen till medarbetarbetarna.

- Introduktionsutbildning har genomförts för nyanställd personal vid två tillfällen, 
med information om miljöledningsarbetet på myndigheten och hur personalen kan 
bidra till arbetet. Grundläggande miljöutbildning sker enligt plan vart 3:e år (senast i 
december 2019). 

- Som nämnts tidigare under fråga 6.a, redovisning av genomförda åtgärder, har 
myndigheten under året tagit beslut om att verksamheten ska vara fossilfri till år 
2025. Målsättningen kräver att samtliga medarbetare blir medvetna om målet om 
hur de kan vara med och påverka. Därför har stor vikt lagts vid att länsledningen 
informerat om målsättning vid medarbetardagar och en film har tagits fram i 
samverkan med medarbetare/chefer som visar på goda exempel.

- Dessutom genomförs årligen en "hållbarhetsfestival" som innebär att extra fokus 
läggs på miljö och hållbarhet under en vecka med till exempel dagliga 
caféseminarier, tävlingar etc. Exempel från 2020 års vecka är genomgång av globala 
hållbarhetsmålen, föreläsning om hållbarhet i livsmedelstrategi och 
samhällsplanering. Tyvärr gjorde rådande pandemi att det var svårt att genomföra 
veckan fullt ut, då en stor del av medarbetarna arbetade hemifrån under våren.

Se även insatser för digitala möten under pkt 10 nedan.
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9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin 
energianvändning?

LST-IT anger att låg energiförbrukning finns med i miljökraven som ställs i samband 
med upphandling av IT-drift. IT-avdelningen har en policy för Grön IT som bland 
annat innebär att minska IT-avdelningens och länsstyrelsernas miljöpåverkan och 
säkerställa att Grön IT beaktas vid inköp och drift, utveckling och avveckling inom IT.

Länsstyrelsen har digital ärendehantering vilket minskat pappersförbrukningen. 
Samtliga skrivare har energisparläge.

Länsstyrelsens äger inte egna lokaler utan hyr av Stenvalvet samt Statens 
fastighetsverk (Residenset). Vad gäller energianvändning i byggnaden så kommer 
energieffektiviseringsåtgärder tas med i hållbarhetsbilaga till hyresavtalet.

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska 
antalet tjänsteresor?

Länsstyrelsen använder idag webmöten av olika slag som ersättning för att resa till 
andra platser för att genomföra möten. Det finns tillgång till flera olika typer av 
webmöten. Detta gör det möjligt att delta vid webmöten även när man 
transporterar sig, eller arbetar hemifrån. Skype för företag används som främsta 
teknik, detta system har samtliga medarbetare tillgång till. 

Rådande pandemi har påverkat utvecklingen av digitala möten, då detta under stora 
delar av föregående året varit en nödvändighet för att genomföra ett möte då det ej 
går mötas fysiskt. IT har använts som möjliggörare för att driva verksamheten och 
genomföra uppdragen i tider med extremt omfattande distansarbete och extremt 
begränsat tjänsteresande. Digitala mötesplattformar har helt ersatt fysiska möten 
under stora delar av verksamhetsåret.

För att bemöta ovana användare och utveckla tekniken har tips och information 
spridits till medarbetarna via intranätet samt har vi haft ett kunskapsseminarium i 
digital form med möjlighet att ställa frågor.

11. Kommentar om del 1 i redovisningen

Angående indelning av intern och indirekt miljöpåverkan så har Länsstyrelsen valt att 
hantera upphandlingar och avrop från ramavtal som direkt miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har ett internt miljöprogram med långsiktiga miljömål, kopplade till de 
betydande miljöaspekterna. Utifrån dessa tas årliga mål och åtgärder fram i en 
handlingsplan.
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter

1. Tjänsteresor och övriga transporter

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

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter

Antal 
resor KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a.

a) Flygresor under 50 mil 1 349 8 3 258 19

b) Bilresor 2644 27 504 165 40 477 234

c) Tågresor 402 0,80 0,005 1,30 0,008

d) Bussresor

e) Maskiner och övriga 
fordon 

1.2 Sammanlagda utsläpp av 
koldioxid
1.1 a-e 28 854 173 43 736 253

1.3 Flygresor över 50 mil 14 1 424 9 1 761 10

1.4a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning 
(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

Det finns en positiv trend för minskning av utsläpp från tjänstefordon, som påverkats 
ytterligare av rådande pandemi. Vår bedömning är dock att resor med bil inte 
påverkats i lika stor grad som resor med flyg och tåg där det går att se stora 
skillnader i resande.  De sammanlagda utsläppen av koldioxid har minskat med 33 % 
jämfört med tidigare år.

Merparten av koldioxidutsläppen (ca 90 %) kommer från bilresor som görs i tjänsten. 
För bilresor i tjänsten har de totala koldioxidutsläppen minskat med 32 % jämfört 
med 2019 vilket troligtvis beror på att en ökad andel användning av HVO100 som 
ersatt fossil diesel. En annan faktor som spelar roll är givetvis att resandet har 
minskat till följd av restriktioner under rådande pandemi, exempelvis har 
Landsbygds-avdelningens kontrollverksamhet sett en minskning i antal utförda resor 
under 2019.

Utsläppen från flygresor i tjänsten har totalt sett minskat med 45% jämfört med 
2019, sett till antal resor har det skett mer än en halvering. Två tjänsteresor med flyg 
till utlandet redovisas, övriga inrikes resor är framförallt till norra delen av Sverige.  
Antal flygresor Stockholm-Växjö fortsätter minska, för denna sträcka finns stora 
möjligheter att välja tåg istället.
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Tågresorna står för obetydlig del av utsläppen, här syns dock en tydlig trend av 
minskat resande till följd av pandemin -antal resor har minskat med 60 % jämfört 
med föregående år.

1.4b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 
myndigheten planerar att åtgärda dessa

För lokala resor med buss och tåg där interna resekort används saknar möjlighet till 
uppföljning av utsläpp av koldioxid. Dessa resor utgör dock endast en liten del av 
totala resandet, dessutom är kollektivtrafiken till stor del fossilfri.

Utsläpp från maskiner och övriga fordon har inte kunnat redovisas då det ej varit 
möjligt att få fram statistik. Denna typ av fordon används av medarbetare och 
konsulter i begränsad omfattning inom viss del av myndighetens 
verksamhetsområden, framförallt skötsel och drift av skyddade naturområden samt 
efterbehandling av förorenade områden. Att få fram redovisning för denna typ av 
fordon kräver att detta tas med redan i upphandlingsförfarandet samt att det finns 
ett system för att samla in denna typ av uppgifter.

Vad gäller bilresor finns ingen statistik över antal bilresor, metoder som 
Naturvårdsverket föreslagit i sin vägledning används. Utifrån schablonvärdet att 
utsläppsvärdet är 0,13 kg koldioxid och en resa motsvarar i snitt 80 km blir detta 
2644 resor. Bedömningen är att länets storlek gör att resorna i genomsnitt bedöms 
vara längre än 80 km.

1.5 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

Utsläppsdata för resor med tåg, flyg, taxi som bokats via resebyrå kommer från 
leverantören.
Utsläppsdata för korttidshyrda bilar fås från leverantörer.

1.6 Uppföljningsmått som svaren på frågorna baseras på (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar)

Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på 
annat sätt.

Utsläppsdata för långtidshyrda bilar följs upp genom tankade liter bränsle (begärs ut 
från leverantör) och därefter omräkning via Naturvårdsverkets schablon. För 
HVO100 används WTW-värdet 0,29.



10 (16)
BESLUT

 
Datum
2021-02-10
 

Ärendenummer
106-861-2021
 

2. Energianvändning

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per 
kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på

kWh totalt

2020 2019 2018

Verksamhetsel 
(avser lokaler)

191 686 218 612 240 795

Fastighetsel 109 161 117 985 127 898

Värme 442 650 496 058 517 131

Kyla

Totalt 743 497 832 655 885 824

kWh/årsarbetskraft kWh/m2

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Verksamhetsel 
(avser lokaler)

1 148 1 264 1 408 35 40 44

Fastighetsel 654 682 748 20 22 23

Värme 2 651 2 867 3 024 81 90 94

Kyla

Totalt 4 452 4 813 5 180 136 152 162

Eventuell energianvändning utanför lokaler

kWh totalt

2020 2019 2018

Energi - - -

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? (envalsfråga)

Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad.

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent)

2020 2019 2018

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 %

Fastighetsel 100 % 100 % 100 %

Värme 97 % 97 % 97 %

Kyla  %  %  %

Utanför lokaler  %  %  %

Totalt 98 % 98 % 98 %
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2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal? 
(envalsfråga)

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal.

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med 
myndighetens fastighetsägare? 

Ja. 
Fastighetsägaren har kontinuerligt under året optimerat ventilations- och 
värmesystem. Då en stor del av medarbetarna arbetat hemifrån har skötselansvariga 
minskat temperaturen på de tomma lokalerna och oftare justerat värme och 
ventilationssystem för energioptimering som kan vara förklaring för det bättre 
resultatet.

Fastighetsägare och Länsstyrelsen har under 2019–2020 i samverkan tagit fram en 
hållbarhetsbilaga till hyresavtalet. Energieffektivisering kommer finnas med i detta 
dokument.

2.6a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning 

Organisationsförändringar, Trender - positiv påverkan, Övrigt med kommentar:

Den positiva trenden med minskad energiförbrukningen fortsätter.  Den redovisade 
energianvändningen omfattar både Länsstyrelsens lokaler på Kungsgatan 8 och 
Residenset vid Stortorget. Från och april månad har ytterligare lokalyta tillkommit i 
Residenset, för att ge plats för nya arbetsuppgifter i samband med pandemin. Då 
övriga delar av residenset inte användes aktivt större delen av året så har ändå 
energiförbrukningen minskat totalt.

2.6b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 
myndigheten planerar att åtgärda dessa

Ett bestående problem är att vi inte har möjlighet att mäta enbart vår egen 
energianvändning. Byggnaden innehåller även andra hyresgäster och myndighetens 
andel baseras därför på den yta som Länsstyrelsen förfogar över. Andel 
verksamhetsel och fastighetsel fördelas via en schablon, 70% verksamhetsel och 30 
% fastighetsel. Andelen energianvändning till kyla går inte att lyfta ut separat och har 
därför inte inkluderats i denna rapportering. Dessa problem är i princip omöjliga att 
undvika och kommer därför inte att åtgärdas. Situationen hanteras genom att 
rapporteringen sker med samma schablon varje år.

2.7 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna 

Leverantörsuppgifter
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3. Miljökrav i upphandling

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet 
upphandlingar och avrop

Antal st

2020 2019 2018

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

10 14 24

Upphandlingar och avrop totalt 19 20 32

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

53 % 70 % 75 %

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning 
(2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och 
byggnader har ställts

0

Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet

-

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av 
byggnader? (envalsfråga) Vid Nej, anges skälen för det

Ja.

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav av 
det totala värdet av upphandlingar och avrop per år

Värde kr

2020 2019 2018

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

2 721 500 3 628 914 1 875 758

Upphandlingar och avrop totalt 6 544 839 6 285 976 4 312 675

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

42 % 58 % 43 %

3.5a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning 
(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

Övrigt med kommentar:
Andel upphandlingar/avrop med miljökrav är lägre än under 2019, sett utifrån både 
utifrån antal och värdet. Resultatet i tabellen ovan styrs till viss del av vilken typ av 
upphandlingar som varit aktuella under året, och om det varit relevant att ställa 
miljökrav. Under 2020 utgjordes flertal upphandlingar av de som redovisas ovan av 
utrednings- eller kartläggningsuppdrag där det ej varit relevant att ställa miljökrav.
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3.5b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 
myndigheten planerar att åtgärda dessa

Naturvårdsverkets rapportering ställer mycket höga krav på att myndigheten har ett 
fungerande system som kan tillhandahålla statistik angående upphandlingar och 
avrop från ramavtal. I dagsläget saknas detta vilket ger problem vid inrapportering 
av data. Därför finns det brister i hur myndigheten sammanställer och genomför 
uppföljningen av de upphandlingar som genomförts.
I dagsläget finns ingen plan på hur detta ska åtgärdas- det bästa vore att ta fram 
gemensamma metoder för länsstyrelserna.

3.6 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Uppskattning (förklara på vilket sätt)

Från och med 2018 har Länsstyrelsen redovisat enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer inför insamling av resultat; dvs inte redovisa enskilda avrop från 
ramavtal när det handlar om ett stort antal mindre avrop från samma ramavtal. 
Dessa redovisas istället som ett totalvärde för avrop under året för det aktuella 
ramavtalet.
Utsök av statistik har skett via diariesystemet Platina (ärendetyp upphandling), via 
egen avtalsdatabas samt uppgifter från ekonomifunktionen. Avgränsning har gjorts 
för upphandlingar/avrop utifrån att det är de med värde över 100 000 kr som tagits 
med i statistiken.
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4. Frivilliga frågor

Frågor om policy

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (envalsfråga) Vid 
Ja, anges vilka områden som tas upp i dokumentet (flervalsfråga)

Ja
Energianvändning för IT, IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid 
anskaffning av IT

Frågor om IT-anskaffning

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-
anskaffningar per år (anges i procent och värde)

2020 2019 2018

Andel (%) 100 % 100 % 100 %

Värde (Skr) 200 000 000 Skr 100 000 000 Skr 5 303 738 Skr

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt)

Kommentar till angivet värde ovan: Uppgifterna gäller för samtliga 21 länsstyrelser 
då vi har en centraliserad IT-avdelning. Värdet avser bland annat anskaffning av 
hårdvara, applikationsnära förvaltning och utveckling samt licenskostnader för 
programvara.

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? (flervalsfråga)

Energiförbrukning, Farliga ämnen, Krav som motsvarar miljöcertifiering, Livslängd, 
Materialval, Återvinningsbarhet

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

Frågor om energianvändning

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat 
på

kWh kWh/årsarbetskraft

2020 2019 2018 2020 2019 2018
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PC-arbetsplats 6 108 6 439 37 37

Skrivare

Servrar och Serverrum 680 000 3 977

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

Frågor om resfria möten

4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft

Antal Antal/årsarbetskraft

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Resfria möten 153 867 6 800 56 196 921 39 329

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att 
lämna kommentar)

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt)

Eftersom det enligt IT inte går att bryta ut antal resfria/digitala möten per län på 
grund av att samtliga län har en och samma Skypemiljö är det siffran för samtliga 
länsstyrelsers A/V Conferences under 2020 (möten med ljud och bild) som anges 
ovan enligt följande uppskattning: Siffran 14 654 är för oktober 2020 (IT använder 
tydligen oktober månad som referensmånad). 14 654 multiplicerat med 10,5 
(borträknat semestertider mm) ger en uppskattad siffra för hela 2020 och alla 
länsstyrelser: 14 654 x 10,5= 153 867

Notera att tidigare år har redovisats på annat sätt och därför ej går jämföra med 
detta värdet.

Frågor om förklaring till resultatet

4.6a,b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet i positiv 
eller negativ riktning, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när 
myndigheten planerar att åtgärda dessa)

Pandemin har påverkat en ökning av resfria möten. IT har använts som möjliggörare 
för att driva verksamheten och genomföra uppdragen i tider med extremt 
omfattande distansarbete och extremt begränsat tjänsteresande. Digitala 
mötesplattformar har helt ersatt fysiska möten under stora delar av 
verksamhetsåret. Antal digitala möten bedöms därmed ha ökat betydligt jämfört 
med tidigare år.
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Se ovan, går ej att urskilja specifikt läns uppgifter och därmed inte räkna fram 
andelens resfria möten av totala antalet mötet.  Samtliga digitala möten redovisas 
då det ej går att få fram siffror för uträkning av resfria möten i dagsläget. Att siffran 
skiljer sig mot föregående året förklaras av att det då gjordes en uppskattning att 10 
% av alla digitala möten som innebär ett resfritt möte och det var denna siffra som 
redovisades.

Frågor om energi 

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande 
nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för 
energieffektiviseringsarbetet? (envalsfråga)

Nej

4.8 Producerar myndigheten egen förnybar energi? (envalsfråga) Vid Ja, anges hur 
mycket i kWh samt typ av energi

Nej

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? (envalsfråga 
med möjlighet att lämna kommentar)

Nej
Myndigheten har i samverkan med hyresvärden (stenvalvet) tagit fram om 
hållbarhetsbilaga till hyresavtalet, där denna typ av frågor kommer hanteras.

Frågor om avrop

4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna miljökrav, där så 
har varit möjligt? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka ramavtal det gäller, antal avrop, 
omfattning i kronor samt vilka miljökrav som har ställts

Ja
Statliga ramavtal för korttidshyra av bilar, efterfrågat högre miljöprestanda 
(förnybart bränsle/el)

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Denna redovisning har beslutats av landshövding Maria Arnholm med 
miljömålshandläggare Ida Andreasson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Per-Anders Persson, Martin Sjödahl 
och länsråd Malin Almqvist medverkat.


	RAPPORT ENLIGT NATURVÅRDSVERKETS FORMULÄR
	Del 1 Miljöledningssystemet
	Basfakta
	1. Är myndigheten miljöcertifierad?
	3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?
	Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess direkta påverkan på miljön
	4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt påverkan på miljön?
	5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande direkt påverkan på miljön?
	6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt miljöpåverkan?
	7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts

	Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess indirekta påverkan på miljön
	4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt påverkan på miljön?
	5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande indirekt påverkan på miljön?
	6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för indirekt miljöpåverkan?
	7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts
	8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?
	9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energianvändning?
	10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor?
	11. Kommentar om del 1 i redovisningen


	Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter
	1. Tjänsteresor och övriga transporter
	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
	1.4a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)
	1.4b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa
	1.5 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)
	1.6 Uppföljningsmått som svaren på frågorna baseras på (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

	2. Energianvändning
	2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på
	Eventuell energianvändning utanför lokaler
	2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? (envalsfråga)
	2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent)
	2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal? (envalsfråga)
	2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med myndighetens fastighetsägare?
	2.6a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning
	2.6b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa
	2.7 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna

	3. Miljökrav i upphandling
	3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet upphandlingar och avrop
	3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts
	Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet
	3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader? (envalsfråga) Vid Nej, anges skälen för det
	3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år
	3.5a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)
	3.5b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa
	3.6 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)


	4. Frivilliga frågor
	Frågor om policy
	4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka områden som tas upp i dokumentet (flervalsfråga)

	Frågor om IT-anskaffning
	4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-anskaffningar per år (anges i procent och värde)
	Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)
	4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? (flervalsfråga)
	Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

	Frågor om energianvändning
	4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på
	Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

	Frågor om resfria möten
	4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft
	Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)
	Frågor om förklaring till resultatet
	4.6a,b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, 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, innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för energieffektiviseringsarbetet? (envalsfråga)
	4.8 Producerar myndigheten egen förnybar energi? (envalsfråga) Vid Ja, anges hur mycket i kWh samt typ av energi
	4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? (envalsfråga med möjlighet att lämna kommentar)

	Frågor om avrop
	4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna miljökrav, där så har varit möjligt? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka ramavtal det gäller, antal avrop, omfattning i kronor samt vilka miljökrav som har ställts


	De som medverkat i beslutet

