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• - energifrågorna Infrastrukturdepartementet
• - stadsmiljöfrågorna Finansdepartementet  

• + Agenda 2030

• Januariavtalet 

• Flyttar i början av juni till Fredsgatan…  
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Agenda 2030

Samordningssekretariatet
Rättsseketariatet
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En nationell handlingsplan för Agenda 2030 
- gäller till 2020

Fokusområden
• ett jämlikt och jämställt samhälle 
• hållbara samhällen 
• en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
• ett starkt näringsliv med hållbart företagande
• en hållbar och hälsosam livsmedelskedja 
• kunskap och innovation

”Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030” – Regeringsförklaringen 2019
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Alla statsråd har ansvar för genomförandet 
av Agenda 2030 inom sina respektive 
politikområden. 

Samordningansvar:
Isabella Lövin, Miljöminister
Peter Eriksson, Biståndsminister, UD

”Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030” – Regeringsförklaringen 2019
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Vad händer nu?

• Agenda 2030-delegationens betänkande på 
remiss till 1 juli

• Tillsättande av statssekreterargrupp
• Dialoger med olika aktörer
• Nationell handlingsplan- fortsatt implementering
• Redovisning av myndighetsuppdrag

”Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030” – Regeringsförklaringen 2019
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Hållbar utveckling måste vara 

en del av kärnan i all verksamhet

- inte ett projekt! 
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Vi har bråttom! 

• 3,5 år av tiden har gått

• Bara drygt 10 år kvar till 2030  
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https://unixtitan.net/explore/stopwatch-clipart-sketch/
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Januariavtalet, EU-direktiv, mm
Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Naturmiljöenheten
Klimatenheten
Kemikalieenheten
Rättssekretariatet
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Utredningar – Strandskydd JA p 23 
• Ökad differentiering - ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i 

landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. 

• Enklare att bygga strandnära, bättre förutsättningar för bostäder och 
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar 
i områden med lågt exploateringstryck. 

• Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att 
värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i 
områden som redan är starkt exploaterade.
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Utredningar – Strandskydd JA p 23
• Lågt exploateringstryck – högt exploaterade områden? 

• Allmänt strandskydd.. Var i kommunerna/länen finns de områden som behöver 
skydd för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten 
och miljön?

• Bygga strandnära – klimat, översvämningsrisker, klimatanpassning?
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Utredningar – Klimat JA p 30
• En aktiv klimatpolitik som värnar det klimatpolitiska ramverket. 

• All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får 
genomslag (Utredning). 

• Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda frågan om mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp.
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Utredningar – Plast JA p 37  

• Spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom förbud mot 
mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar (utredning)

• avgift/skatt på plastengångsartiklar (plastbärkassar från 2020 annat från 2021)

• genomförande av engångsplastdirektivet (Single use plastic directive, SUP 
2021)

• fortsatt genomförande av plastbärkassedirektivet



Beslutat förbud mot plastpartiklar i kosmetiska 
produkter

• i förordningen (1998:944) om 
förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och utförsel 
av kemiska produkter

• rengörande, skrubbande eller 
polerande effekt..
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Utredningar – Avfall JA p 38
• Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. 
• Genomför en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av 

avfall och restprodukter för att främja innovation och företagande i den 
cirkulära ekonomin. 

• Ytterligare steg som gör det enklare för hushåll att återvinna och återbruka ska 
tas – bl a producentansvar för textilier. 

• Öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen och
ideella aktörer involveras. 
• Krav på pant ska omfatta fler produkter, som exempelvis
batterier, mobiltelefoner och annan elektronik.
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Nya förordningar om producentansvar för förpackningar 
och returpapper, ändring i avfallsförordningen m.fl.

• en skärpning av kravet på insamlingssystemens 
servicegrad, bl.a. genom att returpapper och 
förpackningsavfall av de vanligaste förkommande 
materialen ska samlas in fastighets- eller kvartersnära 

• krav på insamling i utemiljöer 
• kraven på förpackningarnas utformning tydliggörs
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Nya förordningar om producentansvar för förpackningar 
och returpapper, ändring i avfallsförordningen m.fl.

• matavfall - Kommunen ska tillhandahålla ett system för att 
från hushåll samla in matavfall som hushållen har 
separerat från annat avfall och transportera bort det 
matavfallet skilt från annat avfall. 

• Börjar gälla 2021… men kan tillämpas tidigare



• formell underrättelse avfallsdirektivet 
• formell underrättelse WEE-direktivet 

(avfall - elektriska och elektroniska 
produkter)

• Avfallspaketet – ska vara genomfört 2020 
– 6 avfallsdirektiv ändrade 

• Öka återanvändning - utmaning för 
återvinningen

avfallsfrågor
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Avfallspaketet: t.ex. 
• höjning av mål för förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning…
• förändrade bestämmelser om biprodukter 

och om när avfall upphör att vara avfall,
• krav på elektroniskt register för att förbättra 

spårbarhet av farligt avfall,
• åtgärder för att främja förebyggande av 

avfall, inklusive matavfall 

avfallsfrågor
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Stödförordningar
• förordningen (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för 
inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar och 
utombordsmotorer
• förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning 

förordningen (2018:495)om bidrag för rening av 
avloppsvatten från läkemedelsrester 

• förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska 
utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön
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Utredningar – Skydd av natur mm
JA p 26 och 27  

• Utredningar tillsätts om stärkt äganderätt, nya flexibla 
skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt hur 
internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna 
förenas med en växande cirkulär bioekonomi

• Säkra resurser för skydd av värdefull natur. Anslagen för 
skydd av värdefull natur förstärks. (våtmarker – budgeten)
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Utredningar – Skydd av natur mm
JA p 26 och 27  

• Kommunala naturreservat
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Fler utredningar 
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Utredningar
• Miljötillsyn och sanktioner – har remitterats – huvudsakligen 

positiva svar – gå vidare och ev ny sanktionsutredning?

• Ekologisk kompensation – har remitterats
Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och       

ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses

• Vägar till hållbara vattentjänster – har remitterats
Kommunens skyldighet att anordna allmänna vattentjänster och hur 
öka takten för små avlopp  
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Utredningar
• Översyn av miljöövervakningen - redovisats 

• Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam -
redovisas sept 2019

• Vattenförvaltningsutredningen, redovisas okt 2019 (ev förlängd 
tid)

• Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete -
redovisas feb 2020
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Utredningar
Miljömålsberedningen, En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för 
bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser -
redovisas dec 2020

Terrängkörningslagstiftningen – redovisas 1 oktober 2019 
• modernisera lagstiftningen - göra terrängkörningen i Sverige 

hållbar. 
• tillgodose både människors behov av att köra terrängfordon och 

behovet av att förhindra skador på 
• jord- och skogsbruksmark och natur
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Överträdelseärenden



avloppsrening

• Överträdelseärenden
avloppsreningsdirektivet
• ett femtiotal reningsverk
• Sverige medger problem 

med ett 10-tal
• felaktig rapportering
• kallt klimat eller hög höjd?
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Mål i EU-domstolen



• EU-kommissionen har beslutat att tillåta ett 
kanadensiskt företag att fortsätta använda 
två pigment med blykromater i färg

• Blykromater misstänks kunna ge cancer 
och anses skada fortplantningen

• Konkurrensfördelar

Sverige stämde kommissionen
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Beslut om tillstånd
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Det är det här det handlar om… 
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Tack!
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susanne.gerland@regeringskansliet.se
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