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Informationsföredragnings PM
Remittering av Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av
Klimatrapporteringsförordningen (2014: 1434)
Bakgrund
Under 2020 skickade Naturvårdsverket (NV) ut ett PM (EHM diarienr.
2020/03003) gällande förslag till ändringar av den befintliga
Klimatrapporteringsförordnigen (2014:1434) till berörda myndigheter. Ehälsomyndigheten besvarade detta med mindre förslag till förändringar i
textformulering samt gavs en konsekvensbedömning enligt bifogat formulär.
Samtliga myndigheters svar är nu hanterade och uppdaterade i denna
remissrunda.

Målbeskrivning
Enligt Naturvårdsverket.
”Förslaget syftar till att säkerställa att berörda myndigheter bidrar med underlag
som ger förutsättningar för regeringen att bättre svara mot klimatlagens krav när
det gäller effektbedömningar av beslut om åtgärder och styrmedel.
Förslaget bedöms bidra till ökad kvalitet, bredd och jämförbarhet i bedömningar
och beräkningar av styrmedel och åtgärders effekter på utsläppen och upptag av
växthusgaser. Förbättrade möjligheter till redovisning och uppföljning av
genomförda beslut ger i förlängning ett förbättrat beslutsunderlag för regering och
riksdag avseende klimateffekter av olika styrmedel och åtgärder.”
Sammanfattning av remiss och vår slutsats
Vi ser att NV tagit in våra förslag på förändringar i text och tagit del av vår
konsekvensbedömning i denna remissförfrågan till uppdatering av
Klimatrapporteringsförordning.
Det betyder kort att
1. vi blir rapporteringsskyldiga enligt förordningen.
2. uppgifterna som efterfrågas är motsvarande de vi levererat till NV
tidigare år (samt även nu 2021) fast att vi då gjort det mot betalning.
3. vi ska samråda med NV innan vi gör ändringar i statistiken som
eventuellt kan påverka deras underlag.
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Enligt den konsekvensbedömning som vi lämnade in 2020 så är
arbetsinsatsen 1-2 arbetsdagar vilket altså enligt förslaget till uppdaterad org.nr: 202100-6552
förordning inte blir något som vi kan ta betalt för längre. Fördelen är att vi kan
få en bättre framförhållning och planera in arbetet.

