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Miljödepartementet

Naturvårdsverkets förslag till revideringar av
miljöledningsförordningen
Tullverket är generellt positivt inställt till förslaget och vill särskilt framhålla det värdefulla i
att ambitionsnivån för myndigheternas arbete med direkt miljöpåverkan stärks. En sådan
inriktning skapar enligt Tullverkets mening bättre möjligheter att på ett systematiskt sätt
bedriva ett effektivt förbättringsarbete och för att påverka de miljöaspekter som berörda
myndigheter har faktisk rådighet över.
Tullverket vill i detta sammanhang särskilt framhålla att myndighetens kontroller, såsom att
stoppa farligt avfall vid gränsen, får anses utgöra en sådan positiv förändring i miljön som
uppkommer vid genomförandet av myndighetens verksamhet (direkt miljöpåverkan).
Tullverket gör bedömningen att förslaget, i den del som avser ett rapporteringskrav som
säkerställer att myndigheternas resurshushållning och avfallshantering är effektiv, kommer
att innebära ökade kostnader för myndigheten för att kunna hantera mätning av
avfallsmängder.
Tullverket vill också uppmärksamma att det borttagna kravet på hantering och rapportering
av den indirekta miljöpåverkan riskerar att leda till att myndigheternas arbete med
miljöansvaret i den delen blir otydligt. Varken myndighetsförordningen (2007:515) eller
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ställer upp tydliga krav på
myndigheternas systematiska arbete med den indirekta miljöpåverkan. Därför ser
Tullverket att det kan finnas skäl för Naturvårdsverket att erbjuda myndigheterna
ytterligare stöd och vägledning i syfte att skapa förutsättningar för samtliga myndigheter
att på ett strukturerat sätt fullfölja sina miljöåtaganden.
I övrigt instämmer Tullverket i att det vore bra om myndigheter får återkoppling på sina
miljöledningsrapporter i dialogen med ansvarigt departement. Det kan stärka
myndighetens drivkraft att arbeta progressivt i miljöledningsarbetet.
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Ärendets handläggning
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har
varit verksjuristen Lena Schotte. I den slutliga handläggningen har även överdirektören
Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.
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