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Svar på remiss: Promemoria Klimatdeklarationer
Svenska institutet för standarder, SIS, tackar för möjligheten att lämna synpunkter.
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan.
Klimatpåverkan är en av våra största framtidsutmaningar och SIS anser att den måste ges en hög
prioritet inom alla områden. Utsläppen måste minska inom alla samhällssektorer. Utan kunskap är
det svårt att skapa förändring därför är verktyg såsom klimatdeklarationer viktiga i den omställning
som krävs. Standarder kan bidra till effektiva och enhetliga metoder för ökad kunskap om
utsläppen av klimatpåverkan.
Vi ser positivt på att skriften hänvisar till standarder. I promemorians avsnitt 3.3 hänvisas till
standarderna EN 16258, ISO 14001, ISO 14064, samt ISO 14083. Vi vill härmed meddela att
referenserna är korrekta. Vi vill dock förtydliga att ISO 14064 är en serie standarder i tre delar.
Pågående standardisering med direkt koppling till de aktuella frågorna sker på internationell nivå
inom ISO Technical Committee Environmental management. Sverige är, genom SIS teknisk
kommité (TK) Miljöledning, delaktiga i detta arbete. SIS välkomnar fler organisationer att delta i
arbetet.
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.
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Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN

Svenska institutet för standarder
Postadress: Box 45443

Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan

104 31 Stockholm

113 65 Stockholm

Telefon: 08-555 520 00

Telefax: 08-555 520 01

E-post: info@sis.se

Organisationsnr: 802410–0151
www.sis.se

