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Svar på remiss: Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 

Svenska institutet för standarder, SIS, har tagit del av remissen genom Sveriges 
Standardiseringsförbund (SSF) och önskar lämna ett yttrande.   
 
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och 
tekniska specifikationer, genom SIS:s roll som nationellt standardiseringsorgan. I vår bedömning av 
remissen har vi ett standardiseringsperspektiv med fokus på lokal och regional klimatomställning 
inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. 
 
I rapporten föreslås bland annat en mer standardiserad redovisning för lokal och regional 
klimatpåverkan. Förslagen omfattar en utredning avseende förutsättningarna för att inkludera 
klimataspekter i kommuners och regioners revision genom t.ex. ändring av kommunallagen eller 
klimatlagen. SIS noterar även förslaget om att erbjuda statliga medel för utredning och testning till 
SKR eller RKA för att kommuner och regioner, på ett standardiserat sätt, ska kunna redovisa bl.a. 
klimatåtgärder i sin års- eller hållbarhetsredovisning.  
 
SIS anser att det finns tydliga fördelar med att bemöta behov som rapporten lyfter kring bristande 
ledning, styrning och uppföljning av klimatredovisning med den formella standardiseringen. En av 
fördelarna med den formella standardiseringen är att den kan fungera som ett komplement till 
lagstiftningen i situationer där lagstiftaren av olika skäl inte ansett det lämpligt att reglera eller då 
man inte vill reglera krav i detalj. Såsom förslagen uppfattas och tolkas av SIS kommer 
standardisering på området kunna vara stödjande i kommunernas och regionernas arbete. 
Standardiseringsprocessen bidrar i sig till erfarenhetsutbyte och fortbildning för deltagare, vilket 
också nämns som ett behov i rapporten.  
 
Nedan nämnda standarder kan exempelvis hjälpa till att förstärka kommunal och regional 
klimatstatistik och klimatdata enligt rapportens förslag 2.4 ”Förstärkt uppdrag till 
statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och regional nivå” och förslag 4 ”Standardiserad 
redovisning av klimatåtgärder”. Dessa standarder hanteras inom ramen för SIS tekniska kommitté 
SIS/TK 207 Miljöledning. 

• ISO 14067 Klimatpåverkan från produkter - kan stödja framtagande av enhetliga 
klimatdata relaterade till produkter och tjänster.  

• ISO 14064-1 Växthusgaser - Del 1: Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå 
för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser - kan stödja 
emissionskvantifiering för alla typer av organisationer inom kommuner och regioner. 

• ISO 14083 Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions 
arising from transport chain operations – kommande och ännu inte fastställd som svensk 
standard men beräknas vara publicerad i början av 2023. Standarden kan förstärka 
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kommunal och regional klimatdata direkt relaterad till transporttjänster. Detta berör 
också till delvis rapportens förslag 7 ” Regional mobilitets- och 
tillgänglighetssamordningsfunktion”. 

 
SIS vill med detta remissvar informera om pågående standardiseringsaktiviteter som syftar till att 
utveckla standarder för metoder och processer inklusive terminologi för mätning av sociala och 
miljömässiga effekter. Standardiseringsarbetet för effektmätning sker via SIS teknisk kommitté 
SIS/TK 626 Mätning av sociala och miljömässiga effekter. Kommittén består av ett stort antal 
organisationer inklusive offentlig sektor (kommuner) som vill kunna ha verktyg för att på ett 
standardiserat och harmoniserat sätt mellan aktörer i en effektkedja förstå vad en social eller 
miljömässig insats (eller finansiering) har haft för effekt. Arbetet ger relevanta aktörer både på 
beställar- och utförarsidan kunskaper och hjälp att bygga upp sin förmåga i effektmätningsmetodik 
och i förlängningen använda standarderna.  
 
SIS vill även i detta sammanhang passa på att informera om det arbete som SIS, tillsammans med 
övriga standardiseringsorganisationer i Norden, har drivit inom ramen för det s.k. Nordiska 
klimatprojektet. Projektets syfte har varit att, via standardiseringen, stärka nordiska städers, 
kommuners och regioners klimatarbete. I slutsatserna i rapporten lyfts bl.a. behovet av ökad 
samordning och utveckling av harmoniserade mätmetoder för klimatutsläpp. 
 
Vi svarar gärna på frågor om mer information om existerande standarder och pågående 
standardiseringsarbete önskas.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annika Andreasen, VD 
Svenska institutet för standarder 
 
 

SIS är en ideell förening och ett svenskt standardiseringsorgan. SIS är utsedd av regeringen att representera 
Sverige i ISO och CEN.  

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och tillhandahåller och förvaltar standarder i 
Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom främst deltagaravgifter och försäljning av standarder. 

SIS verkar för svenskt inflytande i internationell standardisering inom ISO och CEN, och för att standarder 
sprids och används i Sverige.  

Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och 
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.  

Vid certifiering, validering och verifiering blir användning av standarder en del av den internationella 
kvalitetsinfrastrukturen som bl.a. sker genom de officiella ackrediteringsorganen, exempelvis Swedac i 
Sverige. 

 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/nordic-climate-project/
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/nordic-climate-project/

