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Naturvårdsverkets förslag till revideringar av 
miljöledningsförordningen 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) ställer sig positiv till förslagen. CSN 
önskar dock lämna följande synpunkter. 
 
 
4.2.4 Nya definitioner och begrepp 
 
CSN vill betona vikten av att Naturvårdsverket tar fram en vägledning till 
begreppet betydande miljöpåverkan. 
 
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska myndigheterna själva fastställa kriterier 
som anger nivån för vad som kan vara betydande miljöpåverkan. Även om 
det finns fördelar med förslaget behövs vägledning med vad som kan avses 
med ”betydande”. Detta för att undvika att begreppet blir alltför diffust. 
 
 
 
4.4.5 Förändringar i formuläret 
 
En ny fråga i bilagan del 2, ”Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter”, är 
att ange antal digitala möten.  
 
Hur många digitala möten en myndighet har säger inte mycket om den direkta 
miljöpåverkan eftersom ett digitalt möte långt ifrån alltid ersätter ett fysiskt 
möte som kräver en resa. Myndigheter med medarbetare på olika orter har 
naturligt digitala möten där tjänsteresa och fysiskt möte aldrig är ett alternativ. 
Pandemin covid-19 har dessutom snabbat på utvecklingen och digitala möten 
är idag ett naturligt inslag hos många. 
 
Frågan om antal digitala möten känns därför överspelad och vi föreslår istället 
en fråga om antal tjänsteresor per medarbetare. Den frågan skulle säga mer 
om den direkta miljöpåverkan. 
 

Om frågan om antal digitala möten blir kvar behövs en definition av vilka 
möten som ska räknas. Är det vissa tekniker som avses (IP-telefoni, chatt, 
videosamtal osv)? Visst antal deltagare? Visst innehåll i mötet? På CSN är 

http://www.csn.se/


  2 (2) 

  

  

 
 
videosamtal mellan två kollegor lika vanligt som telefonsamtal, ska dessa 
videosamtal räknas som digitala möten? 
 
 
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter 
föredragning av verksjurist Rose-Mari Kvist. I arbetet med remissvaret har 
även Åsa Eriksson verksamhetsutvecklare på staben, Per-Anders Borgström 
enhetschef på administrativa enheten och Jennie Söderberg utredare, deltagit.  
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