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Förord 
Internationella samarbeten är avgörande för att uppnå såväl Sveriges miljömål, globala 
miljö- och klimatkonventioner och Agenda 2030.  

I denna årsrapport redovisar Naturvårdsverket fyra myndigheters samlade arbete under 
2016 inom ramen för ett anslag om bilateralt samarbete med strategiska länder inom 
miljö- och klimatområdet. De myndigheter som deltar i samarbetet är Havs- och 
vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Det bilaterala anslaget ger oss möjlighet till en värdefull form av myndighetssamverkan, 
där vi med relativt små medel kan göra insatser som har stor betydelse för en hållbar 
utveckling och är av strategisk vikt. Under året har samarbeten bedrivits med de stora 
ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) samt 
med Chile, Colombia, Vietnam, Uruguay, Turkiet och USA.  

Stockholm 3 april 2017 

Björn Risinger 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och kan inte enbart 
lösas inom Sveriges gränser. De stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, 
Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) har exempelvis omfattande 
tillverkningsindustrier som levererar produkter till såväl en inhemsk som global 
marknad. Dessa befolkningsrika länder har stor påverkan på den globala 
resursanvändningen och miljöprestandan och är därför viktiga aktörer för globalt 
miljö- och klimatsamarbete. Att utveckla relationer med strategiska 
samarbetsländer är dessutom positivt ur närings-, export- utrikes- och 
säkerhetspolitiska aspekter. 
 
I denna årsrapport redovisar Naturvårdsverket fyra myndigheters samlade arbete 
under 2016 inom ramen för ett anslag om bilateralt samarbete med strategiska 
länder inom miljö- och klimatområdet. Budgetposten om bilateralt samarbete 
(ap.1) som 2016 omfattade 15 miljoner kr inom anslaget internationellt samarbete 
(1:13) får användas för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med 
länder med stor påverkan på den globala miljön eller som är av strategisk betydelse 
i det globala miljö- och klimatsamarbetet. De myndigheter som deltar i samarbetet 
inom anslaget är Havs-och vattenmyndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen 
(KemI), Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI).  
 
De flesta av insatserna i det bilaterala samarbetet handlar om kapacitetsutveckling 
på olika nivåer. Nivåerna är utveckling av stödjande system, vilket inkluderar lagar 
och mänskliga rättigheter, organisatorisk nivå och individnivå. Ett exempel på en 
sådan insats är Naturvårdsverkets samarbete med den indiska organisationen 
Centre for Science and Environment. Tillsammans med länsstyrelsen i Västra 
Götaland har Naturvårdsverket under året genomfört utbildningar av 
miljötjänstemän från olika delstater i Indien. Utbildningen fokuserar på goda 
styrnings-och förvaltningsprinciper, tillståndsprövning och tillsyn av industrier 
samt goda exempel från olika industrisektorer, avfallshantering, 
avloppsvattenrening och hållbar stadsutveckling. 
 
Samarbetena kan kopplas till många av de svenska miljömålen, Agenda 2030 och 
till internationella miljökonventioner. Olika ämnesområden inom det bilaterala 
samarbetet som myndigheterna arbetar är kemikalier, klimat, luft, hav, vatten och 
biologisk mångfald. Redovisningen i denna årsrapport görs både indelat efter 
ämnesområde och land.  
 
Kemikalier 
Tillsammans med Brasiliens miljöministerium tog KemI 2013 fram en plan som 
handlade om att utveckla en modern kemikalielag, vilken nu har blivit verklighet i 
form av ett lagförslag som har varit ute på offentlig konsultation. KemI bedriver 
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också samarbeten med Sydafrika, Indonesien, Kina, Vietnam och Uruguay med 
inriktning på lagstiftning och dialog om kemikaliekonventionerna. 
  
Det projekt som planeras i Sydafrika av Naturvårdsverket, tillsammans med 
Department of Environmental Affairs (DEA), fokuserar på farligt avfall vilket även 
är fallet i ett pågående projekt i Curitiba, Brasilien. I Ryssland kopplar 
Naturvårdsverkets projekt om bästa möjliga teknik (BAT), stöd till Barentsrådets 
Subgroup on Hot Spots Exclusion och insatsen om avfallsförebyggande och 
deponireducering till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ytterligare ett exempel på 
insatser inom kemikalieområdet är arbetet med Sverige som ordförande i Arctic 
Contaminants Action Programs (ACAP) expertgrupp för persistenta organiska 
föroreningar och kvicksilver, som genomfört fem möten under året. 
 
Klimat och luft 
Områdena klimat och luft ingår i många insatser. SMHI har samarbetat med 
Curitiba stad i Brasilien, lokala och regionala miljömyndigheter samt universitet 
inom projektet ParCur, där parterna utvecklar en metod för att bestämma utsläpp av 
partiklar och hur dessa påverkar stadens luftmiljö. I Curitiba genomförde 
Naturvårdsverket workshops om hållbar avfallshantering och medverkade i 
ytterligare en workshop om klimatförändring och hållbar stadsutveckling.  
 
Genom att Naturvårdsverket ordnade ett seminarium i Moskva och en workshop i 
Stockholm har Sverige både delat med sig av sina erfarenheter och fått insikt i 
Rysslands övergripande klimatpolitik. Insatserna gav också en ökad insikt i hur en 
reglering av industrins utsläpp planeras och hur industrin själv ser på detta. Inom 
samarbetet i Barentsrådets har Naturvårdsverket gett stöd till genomförandet av 
Barents klimathandlingsplan. De workshops som genomförts med kommunala 
tjänstemän i Chile kommer att resultera i utkast till kommunala avfallsplaner, ett 
projekt lett av Naturvårdsverket och till största delen finansierat av Climate and 
Clean Air Coalition (CCAC). Genom en workshop i Stockholm har 
Naturvårdsverket initierat ett samarbete med Kina som syftar till att främja 
nedfasning av HFCS och energieffektivisering med hjälp av fjärrkyla, detta mot 
bakgrund av Parisavtalet och Kigali-tillägget om nedfasning av fluorkolväten 
(HFCS i Montrealprotokollet.)  
 
Hav och vatten 
Aktiviteter uppströms i vattenkällan påverkar miljön nedströms vilket kräver en 
samlad förvaltning från källan till havet. Konceptet ”källa till hav” (”Source to 
Sea”) bygger på de flöden som sammanlänkar, och därmed påverkar, de olika 
delsystemen i olika geografiska segment från källan till havet. En samlad 
förvaltning från ”källa till hav” är också en viktig ansats för att nå hållbarhetsmålen 
i FN:s Agenda 2030, särskilt mål 6 och 14 men även övriga mål i agendan. HaV 
bidrar med kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte avseende frågor som rör 
en integrerad förvaltning, från källa till hav i dialog med Brasilien, Ryssland, Kina, 
Sydafrika, USA och Vietnam. I samarbetet med Ryssland har HaV under 2016 
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deltagit i Baltic Sea Days, i mötet med den gemensamma kommittén1 och 
genomfört en workshop om havsplanering. Ett annat exempel är HaVs arbete inom 
ramen för China Europe Water Platform (CEWP).  
 
Ett exempel från SMHI är dess arbete för en effektiv vattenfördelning med stöd av 
modellberäknad källfördelning och scenarioverktyg, som de genomfört i Sydafrika 
genom att utbilda två forskare i den så kallade HYPE-modellen så de själva kan 
använda modellen för sina behov. 
 
Biologisk mångfald 
Inom området biologisk mångfald ryms HaVs arbete med ”källa till hav” och 
havsplanering. En del av Sveriges biologiska mångfald påverkas direkt av 
Naturvårdsverkets samarbete med Ryssland i vilket erfarenheter delas om 
förvaltning av vargstammen vilket ger möjligheter att genetiskt förstärka den 
svenska vargstammen. 
 
Internationella miljökonventioner 
Att arbeta med internationella miljökonventioner i det bilaterala samarbetet ger 
stöd till länderna i att uppnå åtaganden de gjort och argument för 
miljömyndigheten i landet om värdet av att arbete med miljöfrågor samt förslag om 
hur landet kan arbeta med miljöfrågor. Ett bilateralt samarbete kan också ge 
Sverige insikter om landet och möjligheter att dela med sig av Sveriges position till 
landet vilket kan underlätta i förhandlingar. Våra aktiviteter i samarbetsländerna 
har direkta kopplingar till bland andra klimatkonventionen, konventionen om 
biologisk mångfald, Helsingforskonventionen, Stockholmkonventionen, 
Baselkonventionen, Minamatakonventionen och till överenskommelsen Strategic 
Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
Exportfrämjande 
Generellt bygger myndigheternas samarbeten ofta på någon fråga där olika 
tekniska lösningar ingår. Myndigheten ordnar bland annat studiebesök för 
samarbetspartnern till olika anläggningar. Naturvårdsverket och HaV ingår i Team 
Sweden, som är ett nätverk av myndigheter och bolag som alla jobbar för att främja 
svensk export i utlandet och bidrar indirekt till främjande av svenska företags 
exportmöjligheter och därmed till genomförandet av Regeringens exportstrategi.  
 
Internationellt samarbete är avgörande för att uppnå flera av miljömålen och 
Agenda 2030 hållbarhetsmål. Det bilaterala anslaget ger myndigheterna möjlighet 
till en värdefull form av samverkan, där man med relativt små medel kan göra 
insatser som får stor betydelse och är av strategisk vikt. Goda relationer 
upprätthålls och samarbeten utvecklas med strategiskt viktiga länder ur miljö- och 
klimatsynpunkt.   
 
                                                      
1 Samordningskommittén för det svensk-ryska myndighetssamarbetet inom miljöområdet 
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Summary 
Today’s environmental challenges are, to a very large extend, transboundary and 
cannot be solved only within the borders of Sweden.  
 
The major emerging national economies of Brazil, Russia, India, Indonesia, China 
and South Africa (BRIICS) have extensive manufacturing industries that provide 
products to both the domestic and global market. These populous countries have a 
major impact on global resource use and environmental performance, and are 
therefore key players in global environmental and climate cooperation. Developing 
relationships with strategic countries is also positive in terms of industry, export 
trade, foreign and security policy. 
 
In this annual report, the Swedish Environmental Protection Agency presents 
cooperation carried out by four government agencies in 2016 under a government 
fund for bilateral cooperation with strategic countries in the field of environment 
and climate. 
 
The fund, in 2016 amounted to 15 M SEK , is allocated from the international 
cooperation budget designated to support the cooperation with countries which 
have a major impact on the global environment or have strategic importance to the 
global environment and climate. Four Swedish government agencies are involved 
to carry out this bilateral cooperation: the Swedish Agency for Marine and Water 
Management, the Swedish Chemicals Agency, the Swedish Environmental 
Protection Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute 
(SMHI). 
 
This bilateral cooperation focus on capacity development at various levels: 

• an enabling environment, e.g. a regulatory frameworks and rule of law  
• the organizational level 
• the individual level  

 
An example of such an effort is the Swedish Environmental Protection Agency's 
cooperation with the Indian organization Center for Science and Environment. 
Together with the county administration of Västra Götaland the Swedish 
Environmental Protection Agency has during the year conducted training of 
environmental officials from various states of India. The training focuses on good 
governance and management principles, licensing and supervision of the industry 
and good examples from various industry sectors, waste management, wastewater 
treatment and sustainable urban development.  
 
Collaborations can be linked to many of the Swedish environmental objectives, 
Agenda 2030 and multilateral environment agreement. Various topics in the 
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bilateral cooperation’s are chemicals, climate, air, water and biodiversity. The 
presentation of this annual report is both divided by topic and country. 
 
Chemicals 
In 2013 the Brazilian Ministry of Environment together with the Swedish 
Chemicals Agency developed a plan which targeted to develop modern chemicals 
legislation. This became in 2016 a reality in the form of a bill that has been out for 
public consultation. The Swedish Chemicals Agency also conducts cooperation 
with South Africa, Indonesia, China, Vietnam and Uruguay focusing on legislation 
and on dialogue on chemicals conventions.  
 
The Swedish Environmental Protection Agency together with the Department of 
Environmental Affairs (DEA) in South Africa has been planning a project focusing 
on hazardous waste as is the case of an ongoing project in Curitiba Brazil.  
 
In Russia the Swedish Environmental Protection Agency's project on best available 
technology (BAT), support for the Barents Council Subgroup on Hot Spots 
Exclusion and effort on waste prevention and landfill reduction links to the 
Swedish Environmental Quality Objective a Non-Toxic Environment. Another 
example of efforts in the chemicals sector is the work of Sweden as chair of the 
Arctic Contaminants Action Program (ACAP) expert group on persistent organic 
pollutants and mercury, which conducted five meetings during the year. 
 
Climate and air pollution 
Many activities include the area climate and air pollution. SMHI has collaborated 
with the city Curitiba in Brazil, local and regional environmental authorities and 
universities in the project ParCur, where parties are developing a method to 
determine the emissions of particles and their impact on the city's air quality. In 
Curitiba the Swedish Environmental Protection Agency conducted workshops on 
sustainable waste management and participated in an additional workshop on 
climate change and sustainable urban development.  
 
By the Swedish Environmental Protection Agency’s organization of a seminar in 
Moscow and a workshop in Stockholm, Sweden both shared their experiences and 
gained insight into Russia's overall climate policy. These efforts also gave a further 
insight in how the regulation of industrial emissions is planned and how the 
industry itself reflects on the issue. Within the cooperation in the Barents Euro-
Arctic Council the Swedish Environmental Protection Agency has been supporting 
the implementation of the Barents climate action plan.  
 
The workshops conducted with municipal officials in Chile will result in draft 
municipal waste management plans, a project led by the Swedish Environmental 
Protection Agency and largely funded by the Climate and Clean Air Coalition 
(CCAC).  
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In accordance with the Paris Agreement and Montreal Protocol to phase out 
hydrofluorocarbons (HFCSs) the Swedish Environmental Protection Agency 
organized a workshop in Stockholm to initiate cooperation with China aimed at 
promoting an elimination of HFCSs and energy efficiency through district cooling 
systems. 
 
Marine and water 
Due to the fact that upstream water flow influences the environment downstream a 
comprehensive management from source to sea is required.  The concept “Source 
to Sea” is based on the activity of water flow which interconnects and influences 
different geographic segments from the source to the sea. A comprehensive 
management from "source to sea" is therefore an important approach to achieve the 
17 sustainable goals, particularly Goal 6 and 14. The Swedish Agency for Marine 
and Water Management contribute to capacity building and experience on issues 
relating to the integrated management, from source to sea in dialogue with Brazil, 
Russia, China, South Africa, Vietnam, the United States. Under the cooperation 
with Russia the Swedish Agency for Marine and Water Management participated 
in the Baltic Sea Days, the meeting of the Joint Committee for Swedish Russian 
environmental cooperation and conducted a workshop on marine planning. Another 
example is the cooperation in the framework China Europe Water Platform 
(CEWP) that has gained momentum during the year.  
 
An example from SMHI is their work for effective water allocation with the 
support of modeled source distribution and scenario tools, which they conducted in 
South Africa.  Two researchers have been trained to master the so called HYPE-
model so that it can be used as required. 
 
Biodiversity 
The Swedish Agency for Marine and Water Management work regarding “Source 
to Sea” and marine planning includes issues on biodiversity. The Swedish 
Environmental Protection Agency’s cooperation with Russian has a direct impact 
on protection of species within Swedish biodiversity. In this cooperation 
experiences are shared regarding the management of the wolf population which 
genetically can enhance the Swedish wolf population. 
 
Multilateral Environmental Agreements  
Working with Multilateral Environmental Agreements in bilateral cooperation 
provides support to countries in achieving the commitments they have made and 
gives arguments to the Environmental institution in the country about the value of 
working with the environment as well as suggestions on how the country can work 
with the environment. Bilateral cooperation is a good platform for Sweden to gain 
knowledge about a country and gives opportunities to share Sweden’s position 
which may facilitate negotiations. Our activities in partner countries are directly 
linked to, among others, the Climate Convention, the Convention on Biological 
Diversity, the Helsinki Convention, the Stockholm Convention, the Basel 
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Convention, the Minamata Convention and the Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM). 
 
Contribution to the Swedish export strategy 
Bilateral cooperation is generally based on a question that includes different 
technical solutions. Agencies for examples arrange study visits for the cooperation 
partner to various facilities. The Swedish Environmental Protection Agency and 
the Swedish Agency for Marine and Water Management is part of Team Sweden, 
which is a network of agencies and companies who are all working to promote 
Swedish exports abroad and contribute indirectly to the promotion of Swedish 
companies' export opportunities and the implementation of the government's export 
strategy.  
 
International cooperation is crucial to achieve most of the environmental quality 
objectives and Agenda 2030. The bilateral envelope gives authorities the 
possibility to form a valuable collaboration during which they with relatively small 
funds can make contributions that will be important and is of strategic significance. 
The bilateral programs enable us to maintain the good relations as well as develop 
cooperation with strategic countries in the field of environment and climate.  
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1. Inledning 
I denna årsrapport redovisar Naturvårdsverket fyra myndigheters samlade arbete 
under 2016 inom ramen för ett anslag om bilateralt samarbete med strategiska 
länder inom miljö- och klimatområdet. De myndigheter som deltar i samarbetet 
inom anslaget är Havs-och vattenmyndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen 
(KemI), Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI). 
 
 
1.1. Förvaltning av anslaget 
 
Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och flera 
miljökvalitetsmål kan inte lösas inom Sveriges gränser. Detta gäller särskilt målen 
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.  
 
De stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, 
Kina och Sydafrika (BRIICS) har omfattande 
tillverkningsindustrier som levererar produkter till såväl 
inhemsk som global marknad. Dessa befolkningsrika länder har 
stor påverkan på den globala resursanvändningen och 
miljöprestandan och är därför viktiga aktörer för globalt miljö- 
och klimatsamarbete. BRIICS samlade utsläpp av koldioxid 
tillsammans med USA utgjorde till exempel 2015 nära tre 
femtedelar av världens samlade utsläpp (Bild 1). 
 
För Sverige utgör generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen grunden för 
miljöpolitik och miljöarbete på nationell nivå. Målen är även styrande för Sveriges 
agerande inom EU och internationellt och har därmed kopplingar till Sveriges 
politik för global utveckling, Agenda 2030, Internationella miljökonventioner och 
Sveriges exportstrategi.  
 
Miljö- och energidepartementet har sedan många år tillbaka samförståndsavtal, så 
kallade Memorandum of Understanding (MoUs), med Indien och Kina. Samarbetet 
med Ryssland utgår från en regeringsöverenskommelse från 1989 med regelbundet 
uppdaterade arbetsprogram. Ett samförståndsavtal med Brasilien slöts under 2013 
och det pågår diskussioner om framtagning av ett samförståndsavtal med 
Indonesien och Sydafrika. 
 
Tidigare skedde miljömyndigheternas samarbeten med dessa länder inom ramen 
för Sveriges biståndspolitik. Då länderna inte längre ansågs vara biståndsländer 
kom de i stället att omfattas av Miljö- och energidepartementets strategi för 
bilaterala samarbeten. Sedan 2015 finns det en budgetpost om bilateralt samarbete 

Bild 1: CO2-utsläpp 2015 (tusen ton) 
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(ap.1) inom anslaget angående internationellt samarbete (1:13) som får användas 
för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med länder med stor 
påverkan på den globala miljön eller som är av strategisk betydelse i det globala 
miljö- och klimatsamarbetet. Naturvårdsverket har i uppdrag att förvalta 
budgetposten, i det följande kallad ”bilaterala anslaget”, och besluta om fördelning 
av medel efter samråd med berörda myndigheter. År 2016 omfattade budgetposten 
15 miljoner kr.  
 
Naturvårdsverket har, i samråd med Miljö- och energidepartementet och de tre 
andra myndigheterna under departementet, HaV, KemI och SMHI, utvecklat en 
förvaltningsmodell för anslaget. I korthet innebär den att anslaget fördelas mellan 
Naturvårdsverket och de andra tre myndigheterna genom beslut av 
Naturvårdsverket utifrån förslag från myndigheterna. Medlen betalas ut i form av 
bidrag. En samrådsgrupp med representanter för Miljö- och energidepartementet 
och de fyra myndigheterna träffas cirka fyra gånger per år. Varje myndighet gör en 
årlig rapportering till Naturvårdsverket som sammanställer en årsrapport till Miljö- 
och energidepartementet.  
 

 
1.2. Konsekvensanalys av anslagets budget 
 
Miljö- och energidepartementet efterfrågade 27 september 2016 en 
konsekvensanalys av eventuella budgetförändringar vad gäller budgetposten om 
bilaterala samarbeten i sakanslaget 1:13. Konsekvensanalysen skulle vara Miljö- 
och energidepartementet tillhanda senast 14 oktober 2016. 
  
Med hjälp av underlag från HaV, KemI och SMHI tog Naturvårdsverket fram en 
analys som beskriver ett referensscenario med en oförändrad budget. Mot detta 
ställdes sedan två olika scenarier, där det ena visar vad en minskning och det andra 
vad en ökning av anslaget skulle ge för effekter. 
  
Slutsatserna är att myndigheterna med en minskad anslagspost får försämrade 
förutsättningar att ta tillvara de samarbeten som byggts upp under en lång tid. Det 
ökade förtroende myndigheterna fått av samarbetsländerna genom att bygga 
relationer skulle minska, och myndigheterna skulle inte kunna leverera i enlighet 
med ingångna överenskommelser och de MoUs som tecknats mellan Sverige och 
de flesta av samarbetsländerna. Med ett förstärkt anslag skulle myndigheterna i 
respektive land däremot få en bättre inblick i varandras förhållanden, med ökade 
möjligheter att påverka som följd, till exempel i förhandlingar eller val av 
styrmedel. Kapacitetsbyggande skulle därmed öka för båda parter. Tack vare detta 
ökar då den svenska rådigheten i att uppnå nationella och internationella miljö- och 
klimatmål lika väl som Agenda 2030. Att utveckla relationer med viktiga 
samarbetsländer är för övrigt positivt utifrån både miljö-, klimat-, närings-, export- 
utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter. 
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2. Samarbeten 2016 – per område 
Svenska kunskaper och långa erfarenhet av miljö- och klimatarbete efterfrågas av 
andra länder i färd med att utveckla en effektiv miljöförvaltning för att uppnå sina 
nationella och internationella åtaganden. Arbetet är dessutom till nytta för Sverige 
genom bättre miljö nationellt, ökad tyngd i förhandlingar och ökade 
exportmöjligheter. 
 

 
Det bilaterala samarbetet kopplar till de miljökvalitetsmål som inte kan lösas inom 
Sveriges gränser. Under 2016 fanns det tydliga kopplingar med 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Hav i 
balans samt levande kust och skärgård. Det fanns också kopplingar till Bara 
naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och vattendrag, Levande 
skogar, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och till generationsmålet. 
Vissa samarbeten bidrar direkt till uppfyllandet av ett mål, till exempel 
Kemikalieinspektionens samarbeten, när de resulterar i att Sverige importerar varor 
med mindre farliga kemikalier, eller när nedfallet av föroreningar från ryska 
luftutsläpp minskar. Andra samarbeten bidrar indirekt till uppfyllande av ett mål 
genom att den svenska myndigheten har kunskap kopplat till målet som förmedlas 
till samarbetslandet.  
 

 
Avseende Agenda 2030 arbetar de fyra myndigheterna; Havs-och 
vattenmyndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen (KemI), Naturvårdsverket och 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) främst med följande 
hållbarhetsmål: God hälsa och välbefinnande (3), Rent vatten och sanitet för alla 
(6), Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12), 
Bekämpa klimatförändringarna (13) och Hav och marina resurser (14). Men 
myndigheterna arbetar också med Hållbar energi för alla (7), Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur (9), Ekosystem och biologisk mångfald (15), 
Fredliga och inkluderande samhällen (16) och Genomförande och globalt 
partnerskap (17). Det finns också samarbeten som kopplar till alla hållbarhetsmål, 
som Naturvårdsverkets insatser i China Council och HaV:s arbete med samordning 
av Chinese Europe Water Platform (CEWP).   
 
Samarbetena bygger kapacitet på olika nivåer, vilka går in i varandra. Vi arbetar 
inom olika ämnesområden, ibland med flera på en gång. Detta kapitel delas in i 
underavsnitten kapacitetsutveckling, internationella miljökonventioner samt export 
och handel. Avsnittet kapacitetsutveckling delas in i områdena kemikalier, klimat 
och luft, hav och vatten, biologisk mångfald och jämställdhet. Därefter följer ett 
kapitel som beskriver arbetet i respektive land. 
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2.1. Kapacitetsutveckling 
 
När beslut ska tas om samarbeten för kapacitetsutveckling är förutsättning att det 
finns en vilja att ingå ett samarbete. Därefter kan man i samtal länderna emellan 
besluta om vad samarbetet ska handla om. Ett sådant samtal kan ta flera år under 
vilket kunskap och förtroende byggs upp.  
  
Det är viktigt att prioritera mellan de insatser landet vill genomföra och samtidigt 
ta hänsyn till svenska prioriteringar och myndigheternas kompetens. I enlighet med 
sina kärnkompetenser och med koppling till svenska miljömål satsar därför SMHI 
på luftkvalitet och klimat, med fokus på anpassning, KemI på kemikaliekontroll, 
HaV på vatten och havsförvaltning och Naturvårdsverket på bland annat, 
avfallshantering, industriutsläpp, klimat och biologisk mångfald. Med dessa 
områden i fokus och genom att skapa synergier mellan olika initiativ stöttas landet 
i sin kapacitetsutveckling på olika nivåer, beroende på var de befinner sig i sin 
utveckling.  
 
OECD tar upp kapacitetsutveckling på tre olika nivåer2.  

• Stödjande system, vilket inkluderar lagar och mänskliga rättigheter 
• Organisatorisk nivå, vilket har att göra med strukturer och funktioner för 

miljöförvaltning, till exempel system för övervakning och utvärdering 
• Individnivå, vilket inkluderar utbildning i olika former. 

 
Enligt OECD är arbete med kapacitetsutveckling mest effektivt när de tre nivåerna 
stöds samtidigt, vilket också görs inom det bilaterala samarbetet. Arbetet med 
kapacitetsutveckling inom miljöområdet bör alltid inkludera arbete med god och 
demokratisk förvaltning, präglad av öppenhet, transparens, likhet inför lagen och 
ansvarsutkrävande, eftersom det utan dessa stödjande system är svårt att bedriva 
miljöarbete över huvud taget. Detta arbete inkluderas men är inte alltid uttalat i 
rapporteringen. Miljön är i fokus och den svenska förvaltningen funktion ramen för 
arbetet.  
 
De flesta av insatserna i det bilaterala samarbetet handlar om kapacitetsutveckling, 
vilka nedan delas in i olika ämnesområden. 
 
2.1.1. Kemikalier 
 
Kemikaliekontroll är ett viktigt område i myndigheternas bilaterala samarbeten, ett 
område som framför allt KemI har ansvar för. I Brasilien tog KemI och 
kemikalieenheten på miljöministeriet 2013 fram en gemensam plan för aktiviteter, 
som har genomförts i sin helhet. En viktig del i planen har varit att ge stöd till 

                                                      
2 OECD 2012 Greening development: enhancing capacity for environmental management and governance, OECD 

publishing, Paris. 
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Brasilien i landets utveckling av en modern kemikalielag. Det svenska stödet har 
bidragit till att Brasilien nu har ett förslag till kemikalielag, som har varit ute på 
offentlig konsultation. För att genomföra lagen behövs ytterligare insatser för 
utformande av sekundärlagstiftning. En plan finns för fortsatt samarbetet kring 
väsentliga frågor och en första workshop enligt denna plan genomfördes hösten 
2016, med inriktning på hållbara finansieringslösningar för kemikaliekontrollen. 
KemI bedriver också samarbete med Sydafrika, Indonesien, Kina, Vietnam och 
Uruguay med inriktning på lagstiftning och dialog om kemikaliekonventionerna.  
 
Fler myndigheter än KemI arbetar med kemikalier i 
olika länder. Det inkluderas i Naturvårdsverkets 
samarbete med Indien med Centre for Science and 
Environment (CSE) där Naturvårdsverket utbildar 
miljötjänstemän, vilket ryms i verkets avfalls-
projekt. Det gäller även de projekt som planeras i 
Sydafrika av Naturvårdsverket och Department of 
Environmental Affairs (DEA) och det som pågår i 
Curitiba Brasilien. I Ryssland kopplar 
Naturvårdsverkets projekt om bästa möjliga teknik 
(BAT), som ger stöd till Barentsrådets Subgroup on 
Hot Spots Exclusion (SHE), insatsen om avfallsförebyggande och 
deponireducering, till Giftfri miljö. Ytterligare ett exempel är arbetet, med Sverige 
som ordförande, i Arctic Contaminants Action Programs (ACAP:s) expertgrupp för 
persistenta organiska föroreningar och kvicksilver som genomfört fem möten under 
året.  
 
2.1.2. Klimat och luft 
 
Områdena klimat och luftutsläpp ingår i många insatser. Sedan 2013 har SMHI 
prioriterat bilaterala insatser inom området luftkvalitet och klimat, med fokus på att 
minska utsläppen av partiklar med negativa effekter både på hälsa och klimat. 
Samarbetsländer är Brasilien, Sydafrika och Ryssland. SMHI har under 2016 
deltagit i en delegationsresa till Brasilia, organiserad av Miljö- och 
energidepartementet. Via Naturvårdsverket har SMHI blivit inbjudet som talare vid 
ett klimatsymposium i Curitiba. SMHI har även i Brasilien förstärkt kontakterna 
med den nationella Institute for Energy and the Environment (IEMA), som stöder 
brasilianska städer inom luftmiljöområdet, och arbetat med att knyta kontakter med 
miljöministeriet i Brasilia. I Ryssland har SMHI påbörjat ett projekt om utsläpp av 
partiklar och sot och dess påverkan på luftkvalitet och klimat. Även i det indiska 
samarbetet har luftkvalitet och klimat fått större betydelse. 
SMHI har samarbetat med Curitiba stad i Brasilien, lokala och regionala 
miljömyndigheter samt universitet inom projektet ParCur där parterna utvecklar en 
metod för att bestämma utsläpp av partiklar och hur dessa påverkar stadens 
luftmiljö. Arbetet har inkluderat skrivande av samarbetsavtal, datainsamling, 
seminarium, förberedelser för en mätkampanj, utbildning och projektarbete inom 

“Kemikalier sprids över 
nationsgränser med varor och i 
miljön. Det bilaterala anslaget har 
gjort det möjligt för oss att bedriva 
ett arbete som vi annars aldrig 
hade kunnat göra. Förtroenden 
som byggs upp och kan 
upprätthållas är en förutsättning.” 

Ingela Andersson, enhetschef, 
Kemikalieinspektion 



18 
 

utsläppsinventering och modellering, genomförande av mätkampanj, analys av 
insamlade data samt en workshop och ett resultatseminarium. Genom Curitiba 
stads aktiva intresse för ParCur och dess resultat, har flera av de tekniska 
avdelningar som styr över stadsplanering och mobilitet blivit intresserade av hur 
luftmiljöaspekter kan belysas och påverka stadsplaneringen. SMHI ser också att 
IEMA:s intresse för projektet kommer att kunna ge möjlighet till spridning av 
metoder till andra myndigheter i landet. 
 

 
Bild 2: Mätkampanj i vilken portabla instrument monterades på cyklar som passerade olika 
rutter inom centrala delen av Curitiba, augusti 2016. (SMHI 2016) 
 
I Curitiba genomförde Naturvårdsverket workshops om hållbar avfallshantering 
och medverkade i en workshop om klimatförändring och hållbar stadsutveckling. 
Vidare har Naturvårdsverket bidragit med input till uppstart av ett avfallsprojekt i 
Curitiba med finansiering från Climate & Clean Air Coalition (CCAC).  
 
Genom ett seminarium i Moskva och en workshop i Stockholm, båda organiserade 
av Naturvårdsverket, har Sverige delat med sig av sina erfarenheter och fått insikt i 
Rysslands övergripande klimatpolitik samt hur en reglering av industrins utsläpp 
planeras och hur industrin själv ser på detta. Även Sveriges arbete med BAT i 
Ryssland och med hotspots har bäring på klimatkonventionen. Inom samarbetet i 
Barentsrådet har Naturvårdsverket gett stöd till genomförandet av Barents 
klimathandlingsplan, där bland annat Norrbotten och Archangelsk samverkar. 
 
De workshops som genomförts under ledning av Naturvårdsverket med 
kommunala tjänstemän i Chile kommer att resultera i utkast till kommunala 
avfallsplaner. Projektet finansierat till största delen av CCAC. 
 
Mot bakgrund av Parisavtalet och Kigalitillägget om nedfasning av fluorkolväten 
(HFCS) i Montrealprotokollet har Naturvårdsverket initierat ett samarbete med 
Kina som syftar till att främja nedfasning av HFCS och energieffektivisering med 
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hjälp av fjärrkyla. Även Naturvårdsverkets bidrag till miljörådet China Council och 
samarbetet med China-ASEAN Environmental Cooperation Center har betydelse 
för klimatkonventionen. 
 
Naturvårdsverket har i Indien fortsatt samarbetet med Centre for Science and 
Environment. Tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland har 
Naturvårdsverket genomfört utbildningar av miljötjänstemän från olika delstater. 
Utbildningen fokuserar på goda styrnings-och förvaltningsprinciper, 
tillståndsprövning och tillsyn av industrier samt goda exempel från olika 
industrisektorer, avfallshantering, avloppsvattenrening och hållbar stadsutveckling. 
 
2.1.3. Hav och vatten 
 
Aktiviteter uppströms i vattenkällan påverkar miljön nedströms vilket kräver en 
samlad förvaltning från källan till havet. Konceptet ”källa till hav” (Source to Sea) 
bygger på de flöden som sammanlänkar, och därmed påverkar, de olika 
delsystemen i olika geografiska segment från källan till havet. En samlad 
förvaltning från källa till hav är också en viktig ansats för att nå hållbarhetsmålen i 
FN:s Agenda 2030, särskilt mål 6 och 14, men även agendans övriga mål. Som 
myndighet med ett samlat förvaltningsansvar för hav, vatten och fisk bidrar HaV 
med kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte i frågor som rör en integrerad 
förvaltning, från källa till hav i dialog med sina samarbetspartners inom det 
bilaterala anslaget. 
 
Vid miljöambassadör Jan Olssons delegationsresa till Brasilien medverkade HaV 
och bidrog med kunskapsöverföring om havsplanering vid mötet hos Brasiliens 
miljöministerium. HaV har också bidragit i den delegationsresa till Kina där det 
årliga så kallade joint Steering Committee Meeting on Water Resources 
Management Cooperation mellan Sverige och Kina ägde rum. HaV arrangerade 
workshops i Sydafrika, där diskussioner fördes om vattenförvaltning i Pretoria, och 
i Kapstaden, möten med The Ocean Department rörande havsplanering och 
maritima frågor. I Vietnam deltog HaV på ett högnivåmöte i Hoi An med 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) länderna rörande 
flodförvaltning. Vid världsvattenveckan i Stockholm deltog en vietnamesisk 
programkoordinator som informerade om International Union for Conservation of 
Nature (IUCN:s) arbete med att ta fram ett tekniskt underlag för ”källa till hav”-
projektet i Hoi An-Da Nang området. I USA har HaV bidragit i att planera inför en 
teknisk workshop i februari 2017 om Symphony, ett havsplaneringsverktyg som 
HaV utvecklar i samarbete med USA. I Ryssland deltog HaV i Baltic Sea Days, i 
mötet med den gemensamma kommittén3 och genomförde en workshop om 
havsplanering. 

                                                      
3 Samordningskommittén för det svensk-ryska myndighetssamarbetet inom miljöområdet 
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HaV arbetar också med övergripande insatser 
såsom plattformar och medvetandegörande. 
Ett exempel på det är dess arbete inom ramen 
för China Europe Water Platform (CEWP) 
som har tagit fart under året. HaV har stärkt 
sina samarbeten med svenska aktörer, till 
exempel Energimyndigheten, SIWI, 
Stockholm Environment Institute (SEI) och 
IVL. HaV har också fått goda internationella 
kontakter med partners som är aktiva inom 
plattformen. Om ansökningarna som lead 
partner inom Water and Energy Security-
området och som co-partner inom Horizontal action godkänns kommer HaV och de 
svenska aktörerna att ha goda möjligheter att agera för att påverka energisystemet 
med tanke på en hållbar vattenförvaltning och utformningen av det kommande 
arbetsprogrammet för nästa period inom CEWP-arbetet. 
 
För en effektiv vattenfördelning med stöd av modellberäknad källfördelning och 
scenarioverktyg har SMHI i Sydafrika arbetat med modellutbildning enligt den så 
kallade HYPE-modellen och genomfört en workshop med två forskare på 
University of KwaZulu-Natal, vilket har gjort det möjligt för forskarna själva att 
använda modellen.  
 
2.1.4. Biologisk mångfald 
 
I några av myndigheternas insatser finns kopplingar till biologisk mångfald. HaV:s 
teman ”källa till hav” och hållbar havsförvaltning har tydliga kopplingar, men även 
arbetet inom China Council och utbildningar av tjänstemän i Indien. Direkta 
effekter på en del av den biologiska mångfalden i Sverige ges av myndigheternas 
samarbeten med Ryssland. Ett exempel är insatsen skydd av hotade arter och 
habitat som ska bidra till en genetisk förstärkning av den svenska vargstammen. I 
juni 2016 hölls ett seminarium i Petrozavodsk om genetik och förvaltning av de 
svenska och ryska vargstammarna och förvaltningsmetoder som tillämpas i 
respektive land. HaV:s samarbete med Ryssland inom havsplanering kopplar till 
Östersjöns biologiska mångfald. 
 
2.1.5. Jämställdhet 
 
Det bilaterala anslagets fokus är miljö som är myndigheternas expertområde. En 
förutsättning för att kunna arbeta med miljöfrågor är att rättsstatsprincipen 
fungerar. Myndigheterna arbetar därmed även med dessa, direkt och indirekt. Här 
ingår även jämställdhet. För att arbeta direkt med jämställdhet i insatser skulle 
ytterligare experter behöva knytas till insatsen. Med en begränsad budget har detta 
inte varit möjligt. Det som nu ingår är myndigheternas inneboende sätt att hantera 
frågan. Genom att förmedla hur svenska myndigheter arbetar påverkas i viss mån 

“Vi får kontakter på myndigheter 
i andra länder och kan på så sätt 
driva arbetet med till exempel 
marina skyddade områden och 
havsplanering, vilket i sin tur 
leder till en möjlighet att 
påverka konventionen om 
biologisk mångfald.” 

Catarina Hedar, enhetschef,  
Havs- och vattenmyndigheten 
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samarbetslandet. Det finns dock några exempel även på direkt jämställdhetsarbete. 
Ett av dem är Naturvårdsverkets samarbete med Indien där det i projektplanen 
uttryckligen står att en jämn könsfördelning eftersträvats för att ge kvinnor samma 
möjligheter som män.  Detta har resulterat i att fler kvinnor bjuds in till 
utbildningstillfällena, inklusive studiebesöken till Sverige, och att man anstränger 
sig att stötta dessa under kursen till exempel genom att uppmuntra dem att redovisa 
grupparbeten och liknande. Naturvårdsverket har vidare aktivt bidragit till att 
könsbalans beaktats när svenska experter till China Councils arbetsgrupper 
nominerats. I övrigt konstaterar KemI att de nästan alltid haft balans mellan 
kvinnor och män i de aktiviteter som de har genomfört inom det bilaterala anslaget. 
Det beror dock inte på några särskilda insatser från KemI:s sida utan snarare på att 
det på de flesta håll i världen är en ganska god könsbalans inom arbetsområdet. 
Liknande observationer görs i Naturvårdsverkets samarbeten med Ryssland; lika 
många kvinnor som män deltar i de olika insatserna. SMHI konstaterar att både 
luftmiljöprojektet i Brasilien och vattenprojektet i Sydafrika har en ganska jämn 
könfördelning. 
 
 
2.2. Internationella miljökonventioner 
 
Internationella konventioner spelar en central roll för att hantera 
gränsöverskridande miljöutmaningar. I det bilaterala samarbetet ges möjlighet att 
diskutera globala konventioner och överenskommelser samt att stötta länders 
kapacitet att leva upp till dessa. Ett exempel är att Sverige delat med sig av 
erfarenheter om hur vi ersatt kvicksilver och andra ämnen enligt åtaganden i den så 
kallade Stockholmskonventionen, vilket är avgörande för att minska nedfallet av 
kvicksilver och långlivade organiska föroreningar över Sverige. Information om en 
miljökonvention kan vidare ge samarbetslandets miljömyndighet argument att 
genomföra miljöarbete, vilket till exempel kan vara användbart i diskussioner med 
deras finansdepartement. Miljökonventioner kan också ge konstruktiva förslag på 
hur miljöarbetet kan genomföras.  
 
Inom det bilaterala samarbetet har myndigheterna etablerat goda relationer med 
vissa nyckelpersoner i samarbetsländerna, vilket underlättar för dialoger och 
utbyten med ländernas förhandlingsdelegationer vid partsmöten och 
expertsamarbeten inom konventionen. Eftersom insikter i vad som kan vara 
problem i olika länder och möjlighet att förklara svenska ståndpunkter är värdefullt 
förstärker detta Sveriges förhandlingsförmåga. 
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Sammanfattningsvis kan inkluderandet av miljökonventioner i det bilaterala 
samarbetet ge: 

• stöd till länderna i att uppnå åtaganden de gjort 
• argument för miljömyndigheten i landet om värdet av att arbeta med 

miljöfrågor 
• förslag om hur landet kan arbeta med miljöfrågor 
• goda relationer som ger Sverige insikter, vilket kan vara till hjälp i 

förhandlingar 
• goda relationer som gör att Sverige kan förklara svenska ståndpunkter  

 
 

Tabell 1: Myndigheterna under det bilaterala anslaget har under året haft aktiviteter med fler 
samarbetsländer som berört implementering av konventioner och överenskommelser. 
 
Det stöd som KemI ger till flera av länderna, i att utveckla lagstiftning och 
institutionell kapacitet, bidrar direkt till det övergripande globala målet för 
kemikalier från Johannesburg 2002 och Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM), som är till för att nå målet. Målet från 
Johannesburg finns också med i SDG 12.4 i nästan precis samma ordalydelse. I 
SAICM enades man vid det senaste högnivåmötet 2015 om en Overall Orientation 
and Guidance i vilken 11 punkter lyftes fram som centrala för länder att genomföra 
för att de ska kunna sägas ha en bra kemikaliekontroll och därmed bidra till det 
globala målet. Det stöd som KemI ger relaterar direkt till flera av dessa punkter, 

Konvention/överenskommelse BR RU IN ID CN ZA CL VN UY 

Klimatkonventionen (UNFCCC) NV NV NV  NV  NV   

Montrealprotokollet KemI  NV  NV     

Konventionen om biologisk mångfald 
(CBD) 

HaV NV    HaV    

Bonnkonventionen (CMS)  NV        

Våtmarkskonventionen (Ramsar)  NV        

Long-range Transboundary Air Pollution 
(LRTAP) 

SMHI NV, 
SMHI 

  NV SMHI    

Helsingforskonventionen (HELCOM)  NV, 
HaV 

       

Stockholmkonventionen KemI NV NV KemI NV, 
KemI 

KemI  KemI KemI 

Baselkonventionen   NV   NV    

Minamatakonventionen KemI  NV KemI KemI NV, 
KemI 

 KemI KemI 

Wienkonventionen  KemI    NV     

Århuskonventionen NV         

Rotterdamkonventionen KemI   KemI KemI KemI  KemI KemI 

Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM)  

KemI   KemI KemI KemI  KemI KemI 

Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS)  

KemI   KemI KemI KemI  KemI KemI 

UNECE        HaV  

Biodiversity Beyond National Jurisdiction 
(BBNJ) 

     HaV    
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bland annat behovet av att införa legala ramverk, upprätta fungerande tillsyn, 
implementera konventionerna på området, stärka institutioner, implementera 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
samt att få industrin att bidra till finansieringen.  

 
Vissa av de insatser som KemI gör har en mer direkt koppling till en specifik 
konvention. I den senaste årsrapporten, för 2015, lyfte KemI frågan om bättre 
information om kemikalier i varor. Det är en fråga Sverige drivit internationellt och 
som resulterat i ett globalt program under SAICM, vilket KemI har följt upp med 
aktiviteter i ett flertal av de länder som de har haft bilateralt samarbete med. Ett 
exempel från 2016 är KemI:s seminarium i Brasilien om bekämpningsmedel, där 
en del av seminariet ägnades åt Brasiliens svårigheter att genomföra förbud för 
PFOS (från Stockholmskonventionen) i vissa användningsområden och vad som 
kan göras för att komma vidare i den frågan. 

 
Bilaterala insatser kan underlätta framtagandet av konstruktiva positioner från olika 
länder. Med syfte att bidra till internationellt samarbete om nedfasning av HFCS 
arrangerade Naturvårdsverket en workshop om fjärrkyla och andra HFCS-fria 
alternativa tekniker i Stockholm, september 2016. Parterna i Wienkonventionen har 
nu enats om ett tillägg till Montrealprotokollet om en substantiell global minskning 
av HFCS-gaser. Utan de preventiva bilaterala diskussionerna är det tveksamt om de 
globala överenskommelserna hade blivit så långtgående. 
 
Redan när Naturvårdsverket påbörjade arbetet 
med att arrangera workshopen i Stockholm 
inledde Naturvårdsverket en dialog med Kinas 
Foreign Economic Cooperation Office (FECO), 
vilket resulterade i att FECO och dess 
stödexperter aktivt medverkade på workshopen. 
Efter workshopen har Naturvårdsverket och 
FECO tillsammans utarbetat ett preliminärt 
förslag till samarbetsaktiviteter under 2017, 
som omfattar bland annat en bilateral workshop 
i Shanghai i slutet av april 2017. 
 
 
2.3. Export och handel 
 
Export och handel spelar stor roll för Sveriges ekonomi. Många svenska företag är 
verksamma på en internationell marknad. Team Sweden är ett nätverk av 
myndigheter, och bolag som alla arbetar för att främja svensk export. 
Naturvårdsverket och HaV är båda medlemmar i Team Sweden men har inte något 
direkt uttalat främjandeuppdrag utan bidrar indirekt till främjande av svenska 
företags exportmöjligheter och därmed till genomförandet av regeringens 

“Agenda 2030 och miljökonventioner 
utgör viktiga plattformar för att länka 
central policyutveckling till konkreta 
insatser på lokal och regional nivå. 
Bilaterala myndighetssamarbeten kan 
vara nyckeln till framgång i dessa 
sammanhang.” 

Ulrik Westman, enhetschef, 
Naturvårdsverket 
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exportstrategi (Skr. 2015/16:48). Om en myndighet har en viktig roll i 
tillståndsprövning och tillsyn kan det uppstå intressekonflikter om den samtidigt 
har ett uttalat främjandeuppdrag. Myndigheternas uppgift i det bilaterala 
samarbetet är snarare att förmedla hur de hanterar balansgången mellan rollen som 
tillståndsmyndighet och som främjare av svensk export.  
 
Även om myndigheterna inte har ett direkt främjandeuppdrag kan de samverka 
med branschorganisationer om det gagnar miljön, till exempel genom att bidra till 
genomförandet av konventioner och hållbarhetsmål.  
 
Mot bakgrund av Parisavtalet och Kigali-tillägget om nedfasning av fluorkolväten 
(HFCS) i Montrealprotokollet har Naturvårdsverket initierat ett samarbete med 
Kina som syftar till att främja nedfasning av HFCS och energieffektivisering med 
hjälp av fjärrkyla, ett område som Sverige prioriterar även för exportfrämjande. 
Den workshop om HFCS som hölls i september involverade ett stort antal berörda 
aktörer i Sverige, bland annat branchorganisationen (Energiföretagen) och enskilda 
företag (Alfa Laval, Fortum, Tekniska verken, Devcco, Norsk Energi) och 
forskningsinstituten IVL, KTH och norska SINTEF. 
 
Inom den China Europe Water Platform (CEWP), där HaV koordinerar svenska 
insatser arbetar länderna för att skapa möjligheter till ett fokusområde rörande 
innovation och business. Det vill säga att det görs en koppling mellan policyarbetet 
till främjande och export.  
 
Internationella miljöregler och stärkt miljöförvaltning och miljöarbete i 
myndigheternas samarbetsländer ökar efterfrågan på miljöteknik och -kunnande. 
Det ger också likvärdiga konkurrensvillkor för företag som verkar på den globala 
marknaden. En bättre kemikaliekontroll i stora tillverkningsländer kan till exempel 
leda till efterfrågan på nya lösningar (både mindre farliga kemikalier och nya 
tekniker), som kan ge svenska företag möjlighet att exportera sina lösningar. 
 
Generellt bygger myndigheternas samarbeten på någon specifik fråga, till exempel 
avfall, där olika tekniska lösningar ingår. Myndigheten ordnar bland annat 
studiebesök för indiska miljömyndigheter till olika industrier, anläggningar för 
fjärrkyla, återvinningsföretag, reningsverk etcetera.  
 
Sammanfattningsvis leder regelbundna utbyten och kontakter till goda relationer 
och att förtroenden skapas. Det öppnar i sin tur upp för dialog kring andra 
kärnfrågor som är viktiga för Sverige att driva internationellt. 
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3. Samarbeten 2016 – per land 
Inom ramen för det bilaterala anslaget genomförde Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV), Kemikalieinspektionen (KemI), Naturvårdsverket samt Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) under 2016 samarbete med 
sammanlagt 12 länder.  
 

 
Bild 2: Länder där de fyra myndigheterna har bedrivit samarbete under 2016 

 
I tabell 2 nedan görs en sammanställning av 2016 års medelanvändning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: Medelanvändning (SEK) för 2016 fördelat per myndighet och land 

                                                      
4 Inkl. arbetet inom Barentsrådet och Arktiska rådet 

Land HaV KemI NV SMHI Totalt 
                  BRIICS-länder 

Brasilien 94 166 772 238 965 074 1 206 000 3 037 478 
Ryssland4 316 163  3 343 048 89 000 3 748 211 
Indien   1 322 937  1 322 937 
Indonesien  532 140   532 140 
Kina 593 384 426 377 378 321  1 398 082 
Sydafrika 355 003 540 054 407 938 875 000 2 177 995 

                   Övriga länder 
Chile   280 470  280 470 
Colombia   3 094  3 094 
Turkiet   20 843  20 843 
Uruguay  35 389   35 389 
USA 70 374    70 374 
Vietnam 222 823 331 939   554 762 
Övrigt  34 348 78 084  112 432 
Administration   500 000  500 000 
Tilldelat 2016 2 550 000 2 900 000  2 250 000 15 000 000 
Förbrukat 2016 1 651 913 2 672 485  2 170 000 13 294 207 
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3.1. BRIICS-länder 
 
3.1.1. Brasilien 
 

 
Under ledningen av miljöambassadör Jan Olsson genomförde Miljö- och 
energidepartementet en svensk delegationsresa till Brasilien i mars 2016. HaV, 
KemI, Naturvårdsverket och SMHI deltog i resan.  
 
Under 2016 arbetade Naturvårdsverket proaktivt för att komma igång med ett 
samarbete med Brasilien. Tillsammans med miljöministeriet (MMA) och 
miljömyndigheten (IBAMA) medverkade Naturvårdsverket i en workshop om 
miljötillståndsprövning, arrangerad av tankesmedjan Institute of Applied Economic 
Research (IPEA). Detta har gett god utdelning och Naturvårdsverket har etablerat 
ett samarbete på federal nivå med MMA, IBAMA och IPEA. Ett samarbete med 
staden Curitiba, med fokus på förebyggande och förbättrad hantering av organiskt 
avfall, har också startat. Under året genomförde Naturvårdsverket två workshops 
med sina samarbetspartners på federal nivå, om miljötillståndsprövning respektive 
förvaltning och tillgängliggörande av miljödata och miljöinformation. En rapport 
från workshopen om tillståndsprövning har sammanställts och kommer att spridas 
till en bredare krets i Brasilien under 2017. I Curitiba genomförde 
Naturvårdsverket workshops om hållbar avfallshantering och medverkade i en 
workshop om klimatförändring och hållbar stadsutveckling. Vidare har 
Naturvårdsverket bidragit till uppstart av ett avfallsprojekt i Curitiba med 
finansiering från Climate & Clean Air Coalition (CCAC). Insatserna under 2016 
har gett Naturvårdsverket en god grund för att utveckla samarbete med Brasilien 
framöver. 
 

                                                      
5 Informationen för alla land-tabeller är hämtade från följande webplatser: http://www.landguiden.se/; 

http://epi.yale.edu; http://edgar.jrc.ec.europa.eu 

Landfakta5 Brasilien Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 208 9,8  

Yta, km² 8 547 404 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 2 346 120  570 591  

BNP per capita (2015, USD) 8 539  50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 486 229 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 2,34 4,35 

Environment performance index (2016) 46 3 

http://www.landguiden.se/
http://epi.yale.edu/
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SMHI:s samarbete med Brasilien sker inom ramen för det område som i MoU6 
beskrivs som ”Övervakning och kontroll av luftföroreningar samt minskning och 
förebyggande av föroreningar inklusive sot och troposfäriskt ozon”. Huvudinsatsen 
är samarbete med Curitiba stad, lokala och regionala miljömyndigheter samt 
universitet inom projektet ParCur där parterna utvecklar en metod för att bestämma 
utsläpp av partiklar (inklusive sot) och hur dessa påverkar stadens luftmiljö. Under 
2016 arbetade SMHI med fas 1, som innebär en 
diagnostik över befintliga utsläppskällor och halter 
av PM2.5 och Black carbon. Genom Curitiba stads 
intresse för ParCur och dess resultat, har flera av de 
tekniska avdelningarna som styr över 
stadsplanering och mobilitet blivit intresserade av 
hur luftmiljöaspekter kan belysas och få påverka 
stadsplaneringen. SMHI anser att den nationella 
Institute for Energy and the Environment (IEMA) 
intresse för projektet kommer att kunna ge 
möjligheter till spridning av metoder till andra 
myndigheter i landet.  
 
SMHI deltog i december 2016, efter inbjudan via Naturvårdsverket, i ett 
klimat-symposium Sanitation and Health i Curitiba. SMHI har också blivit 
inbjuden av ett av universiteten i Curitiba, till förberedelser för en ansökan till 
H2020 EUB-IoT7 där finansiering kommer gemensamt från EU och Brasilien. 
Ansökan avser att byggas på resultat från det bilaterala samarbetet inom luftmiljö 
och resultatet från ParCur sprids därmed vidare. Om projektet finansieras, kommer 
Curitiba att ha kapacitet att själva jobba med detta. 
 
Efter fullständigt genomförande av aktivitetsplanen som togs fram av KemI och 
kemikalieenheten på miljöministeriet 2013 har parterna under 2016 utarbetat en ny 
samarbetsplan. I samband med delegationsbesöket gavs stöd kring utvecklingen av 
Brasiliens kemikalielag och har under året även getts löpande på distans. 
 
Under våren genomförde KemI en workshop om riskbedömning och riskhantering 
av bekämpningsmedel. Vårens seminarium om bekämpningsmedel har gett 
Brasilien information om hur vi i arbetar med dessa frågor i Sverige och det har 
samtidigt gett insikter i varför Brasilien har svårigheter att fullt ut genomföra 
förbud mot PFOS enligt Stockholmskonventionen. 
 
Under hösten genomfördes ett seminarium om kemikaliepolitik och i samband med 
detta en workshop om riskhantering av kemikalier, inklusive samhällsekonomiska 

                                                      
6 Avser Memorandum of Understanding (MoU) mellan Sveriges Miljö- och energidepartement och Brasiliens 

MMA undertecknat i november 2013. 
7 Ansökan till Horizon2020, en speciell utlysning gemensamt EU och Brasilien (EUB) avseende ”Internet-of-

Things” (IoT), deadline mars 2017. 

”Vi har stora förväntningar 
och resultaten kommer att 
vara viktiga för hur vi ska 
utarbeta en politik med 
minskade utsläpp och 
förbättrad luftkvalitet i vår 
stad.” 

Fabio Scatolin, ansvarig för 
stadsplanering i Curitiba 
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bedömningar, finansiering av den löpande kemikaliekontrollen och vilka kostnader 
avsaknaden av kemikaliekontroll kan medföra för samhället. Workshopen har gett 
en rad tjänstemän vid flera myndigheter en första inblick i finansiering av 
kemikaliekontroll och samhällsekonomiska bedömningar. 
 
Det svenska stödet har bidragit till att Brasilien nu har ett förslag till kemikalielag, 
som har varit ute på offentlig konsultation. Dessutom har Brasilien tagit fram en 
egen rapport över samarbetet 2013–2015. Tidskriften Chemical Watch publicerade 
i oktober 2016 en artikel om Brasiliens utveckling av bättre kemikaliekontroll, i 
vilken det bilaterala samarbetet med Sverige och KemI nämns i positiva ordalag.  
  
HaV:s aktiviteter under 2016 var inriktade på att skapa kontakt och lägga grunden 
för fortsatt samarbete. HaV har skapat goda kontakter med planeringsavdelningen 
(DZT) på Brasiliens miljöministerium (MMA) och Brasiliens motsvarande 
vattenmyndighet (ANA), som också ligger under MMA. Förutom att kontakt 
skapats anses kunskapsöverföring om havsplanering i samband med presentation 
av och diskussion om svensk havsförvaltning vid mötet hos Brasiliens 
miljöministerium som ett viktigt resultat av HaV:s aktiviteter. HaV planerar en 
workshop i Brasilien tillsammans med sina samarbetspartners inom dessa områden. 
Samarbetspartnerna i Brasilien har också anmält intresse för besök i Sverige, bland 
annat för att planera fortsatt samarbete. Vid besöket i Brasilien anordnades ett möte 
om svensk havsförvaltning där stora delar av DZT deltog. 
 

3.1.2. Ryssland 
 

 
Inom rysslandssamarbetet genomförde Naturvårdsverket en studieresa till 
Polistovskij federala naturreservat i regionen Pskovs för nio svenska experter från 
Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping. Under besöket 
diskuterades beståndsdelarna till en plan för fortsatt samarbete inom bland annat 
utbildning av skolbarn, samverkan med lokalsamhällen i det skyddade områdets 
närhet, gemensam informationsproduktion, gemensamma utställningar och 
informationsinsatser och samverkan vid internationella händelser. 
 

Landfakta Ryssland Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 144  9,8  

Yta, km² 17 075 000 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 1 860 600 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 9 057 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 1 760 895 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 12,27 4,35 

Environment performance index (2016) 32 3 
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Naturvårdsverket genomförde också ett seminarium i Petrozavodsk om genetik och 
förvaltning av de svenska och ryska vargstammarna. Seminariet ökade den 
ömsesidiga kunskapen rörande vargstammarna och de förvaltningsmetoder som 
tillämpas i Sverige och Ryssland. Framförallt Sverige fick bättre kännedom om 
strukturer, metoder och regelverk i Ryssland och hur dessa kan användas framöver 
för att uppnå målet om genetisk förstärkning av den svenska vargstammen. 
 
Sverige har fått insikt i Rysslands övergripande klimatpolitik samt hur reglering av 
industrins utsläpp planeras och hur industrin själv ser på och samverkar i detta 
genom ett seminarium i Moskva och en workshop i Stockholm. Insatsen syftar till 
att uppnå målen för klimatavtalet från Paris i Ryssland och Sverige. 
 
Sverige har samtidigt informerat om miljömål, strategier, styrmedel och praktisk 
implementering på länsnivå (Norrbotten) där de metoder för planering, styrning 
och statistiska jämförelser som hittills tagits fram bedöms utgöra en god grund för 
fortsatt tillämpat samarbete inom Barentsregionen.  
 
Fem webbinarier genomfördes om tillståndsprövning och krav inom EU för ryska 
bästa möjliga teknik (BAT)-byråns experter. Ett studiebesök genomfördes på 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västernorrland samt ryskägda 
aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall för ryska myndighets- och 
industrirepresentanter. Svenska experter bidrog med rådgivning i samband med 
ryska BAT-byråns rollspelsövning på aluminiumsmältverket i Krasnojarsk rörande 
tillämpning av det nya ryska systemet för tillståndsprövning. Det ryska 
referensdokumentet för bästa tillgängliga teknik (BREF) översattes. De svenska 
experterna medverkade också vid tre branschvisa seminarier i Moskva om det nya 
BAT-baserade systemet för tillståndsprövning. 
 
BAT-projektet har bidragit till en analys av det nya systemet för tillståndsprövning. 
Kritiska synpunkter har framförts, främst angående prövningsförordningen. 
Svenska experter har stöttat de ryska myndigheterna i försvaret av det nya BAT-
baserade systemet för tillståndsprövning gentemot skeptiska ryska 
industriföreträdare samtidigt som dessa kunnat framföra kritiska synpunkter vilket 
lett till förbättringar. 
 
Inom samarbetet i Barentsrådet8 genomförde Naturvårdsverket sex möten inom 
Subgroup on Hot Spots Exclusion. Ett viktigt resultat var att den första 
stödaktiviteten för hotspot-arbetet kunde utvecklas och genomföras på en 
Arkhangelsk pappers- och massafabrik (hotspot A4) i Novodvinsk i samband med 
att ryska BAT-byrån valt att genomföra ett rollspel om den nya förordningen för 
tillståndsprövning på fabriken. Övningen i Novodvinsk genomfördes i nära 
samverkan med och finansierades av NEFCO. Därigenom sammanfördes arbetet 
för hotspot för första gången med den process för införande av BAT-baserat system 

                                                      
8 Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council) 
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för tillståndsprövning som proceduren för hotspot ursprungligen utvecklades för att 
stödja. 
 
Med syfte att stödja genomförandet av Barentsrådets plan för klimatåtgärder har 
Länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt material från Norr- och Västerbottens 
klimatarbete att användas för jämförelser och planering för åtgärder kopplade till 
Barentsrådets plan för klimatåtgärder. Dessutom gjordes en fördjupad beskrivning 
av energiutvinning och energianvändning i Norrbotten och en studie per sektor av 
de mest klimatpåverkande verksamheterna i länet, varigenom en god plattform för 
jämförelse och metodsamarbete med övriga Barentslän skapats. 
  
Inom Arktiska rådet9 har delar av arbetet inom Arctic Contaminants Action 
Programs (ACAP:s) expertgrupp för persistent organic pollutants (POPs) och 
kvicksilver kunnat stöttas genom anslaget. Genom färdigställandet av två 
förstudierapporter rörande Vorkuta cementfabrik finns ökade möjligheter för 
pilotåtgärder liksom ökade möjligheter att påverka utformningen av Rysslands 
utsläppskrav i samband med att nya standarder för industriutsläpp som nu 
utvecklas i Ryssland. 
 
Sverige och Ryssland är överens om att ett samarbete riktat mot utsläpp av 
partiklar och sot från städer som exempelvis Moskva är ett angeläget område. 
Utsläppen medför hälsofarliga luftföroreningar för stadens invånare och utsläppen 
av sot har negativa konsekvenser för klimatet, även på långa avstånd, exempelvis i 
Arktis. I mars deltog SMHI tillsammans med Naturvårdsverket i ett möte på 
ministeriet i Moskva. Med på mötet var Moskva Ecomonitoring, som arbetar med 
luftkvaliteten i Moskva och som Ryssland utsett som teknisk motpart till Sverige. 
SMHI presenterade sina idéer för ett gemensamt projekt och vilka kunskaper som 
SMHI kan bidra med. Senare under våren försämrades Rysslands ekonomiska läge 
och Moskva Ecomonitoring hade inte medel för ett utbyte utan kunde endast 
erbjuda oss att komma på studiebesök hos dem. SMHI bestämde sig då för att 
avböja, då resurser krävs från båda håll för ett framgångsrikt projekt och 
samarbete. Insatsen under 2016 resulterade dock i en första positiv kontakt.  
  
HaV genomförde också flera aktiviteter i samarbete med Ryssland under 2016. 
HaV höll en workshop för 70 personer på Baltic Sea Days om den svenska 
havsplaneringen och lagstiftningen kring den. Denna aktivitet resulterade i att 
information delades och att deltagarna fick mer kunskap. 
 
I samband med mötet i den gemensamma samordningskommittén10 15–16 februari 
uppdaterades Arbetsprogrammet mellan Sverige och Ryssland för perioden 2016–
2018. Det bilaterala samarbetet bedrivs inom fem olika fokusområden, av vilka 
HaV har fått koordinerande ansvar för Vattenresurser och marin miljö och 
                                                      
9 Arktiska rådet (Arctic Council) 
10 Samordningskommittén för det svensk-ryska myndighetssamarbetet inom miljöområdet 



31 
 

Naturvårdsverket för de övriga fyra: Naturvård och biologisk mångfald, 
Luftföroreningar och klimatförändringar, Miljöskydd och bästa möjliga teknik och 
Avfallshantering. Beträffande verksamheten under 2016 beslutades om ett fortsatt 
samarbete inom havsplanering och förvaltning av Lugaån. Det fortsatta samarbetet 
inom havsplanering har goda förutsättningar att påverka Rysslands framtida arbete 
med att anta en ny lag som kopplar till hur havsplanering ska genomföras. 
 
HaV genomförde dessutom en workshop om havsplanering med deltagare från 
Sverige och Ryssland vars syfte var erfarenhetsutbyte och upprätthållande av goda 
kontakter på tjänstemannanivå samt kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte 
kring havsplanering i Östersjön och Barentsregionen. 
 

3.1.3. Indien 
 

 
Naturvårdsverket har under 2016 fortsatt samarbetet med den indiska 
organisationen Centre for Science and Environment (CSE). Tillsammans med 
länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde Naturvårdsverket utbildningar av 
miljötjänstemän från olika delstater. Sedan 2012 har över 300 tjänstemän utbildats. 
Utbildningen fokuserar på goda styrnings-och förvaltningsprinciper, 
tillståndsprövning och tillsyn av industrier samt goda exempel från olika 
industrisektorer, avfallshantering, avloppsvattenrening och hållbar stadsutveckling. 
Under 2016 genomfördes två enveckorskurser i Indien för 23 respektive 21 
deltagare samt ett studiebesök till Sverige på 1,5 veckor med 22 deltagare. CSE har 
med hjälp av en konsult genomfört en utvärdering av utbildningsinsatserna 2014–
2015. Av de svarande uppger 52 % att kurserna var till stor nytta och 42 % att de 
var till nytta. Deltagarna uppgav att de inte bara fick insikter i de senaste trenderna 
vad gäller tekniska aspekter utan också i goda förvaltningsmetoder etcetera. Alla 
deltagare uppgav att de delat sina lärdomar med kollegor, industrin eller 
kommuner. 
  
CSE sprider kunskaper som de förvärvat från Sverige och Norge till exempel 
genom artiklar i sitt magasin Down to Earth. De har i boken Not in my Backyard, 
som rekommenderas av Ministry of Urban Development till statliga planerare och 

Landfakta Indien Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 1 311 9,8  

Yta, km² 3 288 000 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 2 066 900 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 1 582 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 2 454 968 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 1,87 4,35 

Environment performance index (2016) 141 3 
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kommuner, refererat till svensk avfallshantering. Dessutom har CSE tagit fram en 
checklista för tillsyn inspirerad av den checklista Naturvårdsverket och 
länsstyrelsen i Västra Götaland tidigare tagit fram. CSE försöker nu förmå 
myndigheterna att uppnå maximal transparens genom förbättrade hemsidor.  
Naturvårdsverket deltog också i statsminister Lövens besök i Mumbai i februari 
med Team Sweden och träffade då bland annat representanter för Maharashtras 
regering i syfte att få till stånd ett avfallssamarbete. Besöket följdes upp i 
september. Intresse uttrycktes Från den indiska sidan uttrycktes intresse, men det 
har ännu inte resulterat i något samarbete.  Naturvårdsverket kommer dock nu att 
försöka gå vidare med avfallssamarbete i Bihar i samarbete med CSE. 
  
Naturvårdsverket genomförde i samarbete med KTH och det norska 
Miljödirektoratet en internationell workshop (se också avsnittet om Kina) i syfte att 
öka kunskapen om alternativ miljövänligare teknik för fjärrkyla och fjärrvärme, så 
kallade Not-in-Kind-alternativ, som medför bättre miljö- och klimatfördelar. 
Indiska miljöministeriet var inbjudna, men kunde tyvärr inte delta. Syftet är nu att 
gå vidare bilateralt i ett antal utvalda länder däribland Indien. 
 

3.1.4. Indonesien 
 

 
I Indonesien under 2016 genomförde KemI två aktiviteter i form av workshops. 
Den första workshopen, som handlade om utvecklingen av informationssystem för 
att stötta förvaltningen av farligt avfall i Indonesien, arrangerades i samarbete med 
miljö- och skogsministeriet (MoEF) i Jakarta i maj. Avsikten med workshopen var 
att ge underlag till den fortsatta diskussionen mellan olika ministerier och 
myndigheter som är ansvariga för olika delar av kemikalielagstiftningen om hur ett 
gemensamt register kan byggas upp. Dessutom har kunskapen ökat hos deltagarna 
om hur man kan utnyttja den information som finns om kemiska ämnens 
egenskaper i andra länder och organisationer. 
 
Den andra workshopen arrangerades i november och handlade om Enforcement 
Systems, även den i samarbete med MoEF. Vid detta tillfälle deltog KemI också i 

Landfakta Indonesien Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 258 9,8  

Yta, km² 1 904 569 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 888 538 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 3 346 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 502 961 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 1,95 4,35 

Environment performance index (2016) 107 3 
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ett studiebesök hos ett företag som säljer kemikalier, detta för att studera ett 
exempel på hanteringen av kemikalier i Indonesien. I samband med dessa två 
aktiviteter besöktes också National Agency for Food and Drug Control (NAFDC) 
som också har ansvar för vissa kemikaliefrågor. Där presenterade KemI svensk 
kemikaliepolitik samt relevanta tillsynsfrågor. Vid båda dessa tillfällen deltog 
också representanter för andra indonesiska ministerier såsom industriministeriet, 
handelsministeriet, tullverket och NAFDC. 
 

 
Bild 3: Industribesök tillsammans med miljöministeriets kemikalieavdelning i samband med 
workshopen om inspektion slutet av 2016. (Kemikalieinspektionen 2016) 
 
I samband med båda workshoparna ägde diskussion och rådgivning rum med både 
MoEF och industriministeriet kring de olika delarna av landets 
kemikalielagstiftning, som för närvarande revideras. De diskussioner som KemI 
fört med MoEF om revisionen av ministeriets kemikalieförordning och vad som 
bör och kan ingå i sekundärlagstiftning har påverkat skrivningarna i positiv 
riktning. 
 

3.1.5. Kina 
 

Landfakta Kina Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 1 371 9,8  

Yta, km² 9 596 961 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 10 360 100 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 7 925 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 10 641 788 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 7,73 4,35 

Environment performance index (2016) 109 3 
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Under 2016 fortsatte Naturvårdsverket att facilitera Sveriges medverkan i 
miljörådet China Council for International Cooperation on Environment and 
Development (CCICED), och att bistå Miljö- och energidepartementet i CCICED-
relaterade frågor. Naturvårdsverkets insatser har bidragit till att miljörådet 
uppskattat Sveriges medverkan och betraktat landet som en aktiv aktör. Verkets 
insatserhar också inneburit att Sverige kunnat använda miljörådet som plattform för 
att föra dialoger och påverkar policyutformning i Kina, bland annat om grön 
finansiering och utveckling av miljöregelverk. Statssekreterare Nils Vikmång 
deltog i China Councils årsmöte i Peking i december och han hade då även ett 
bilateralt möte med en viceminister på miljöministeriet. Naturvårdsverket 
medverkade i båda aktiviteterna.   
  

 
Bild 3: Svenskt deltagande på miljörådets årsmöte i Peking: Statssekreterare Nils Vikmång, 
rådsmedlem Lars-Erik Liljelund, representanter av Naturvårdsverket, Miljö- och 
Energidepartementet, Näringsdepartementet, Energimyndigheten och ambassaden. 
(Naturvårdsverket 2016) 
 
Stärkandet av miljöförvaltningen i Kina för att förebygga och minska industriella 
utsläpp samt för att genomföra internationella konventioner har varit en röd tråd i 
Naturvårdsverkets samarbete med Kina genom åren. Under 2016 genomförde 
myndigheter nya insatser med detta syfte, främst med miljöministeriet och dess 
stödorganisationer som partners. Insatserna fokuserades på att bidra med svenska 
erfarenheter och lärdomar från integrerade 
miljötillståndsprövning till Kinas pågående 
reformarbete. Detta för att utveckla 
miljötillstånd som ett centralt verktyg för att 
förbättra reglering och kontroll av industriella 
utsläpp. Svenska erfarenheter har spridits till 
flera olika viktiga aktörer i Kina, bland annat 
högsta domstolen i Kina. China-ASEAN 
Environment Cooperation Center under 
miljöministeriet har bland annat publicerat en 

“Jag har sett detta (Sveriges goda 
miljöförvaltning och avancerade 
miljöteknik) med mina egna ögon 
när jag besökte Sverige inom ett 
samarbetsprojekt med 
Naturvårdsverket.” 

Zhao Yingmin, vicemiljöminister, 
Kina 
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artikel om svenska erfarenheter i organisationens tidskrift, vilken har distribuerats 
till miljöministeriet och dess stödorganisationer.  
 
Mot bakgrund av Parisavtalet och Kigalitillägget om nedfasning av fluorkolväten 
(HFCs) i Montrealprotokollet har Naturvårdsverket initierat ett samarbete med 
Kina som syftar till att främja nedfasningen av HFCs och energieffektivisering med 
hjälp av fjärrkyla, ett område som Sverige prioriterar även av exportfrämjande skäl. 
Med syfte att bidra till internationellt samarbete om nedfasning av HFCs 
arrangerade Naturvårdsverket en workshop i Stockholm i september om fjärrkyla 
och andra HFC-fria alternativa tekniker (se också avsnittet om Indien). I samband 
med det inledde Naturvårdsveket en dialog med Foreign Economic Cooperation 
Office (FECO), Sektionen för Montrealprotokollet som är en del av 
miljöministeriet, för att initiera ett samarbete inom området, vilket resulterade i att 
FECO och dess stödexperter medverkade aktivt på workshopen. Efter workshopen 
har Naturvårdsverket och FECO utarbetat ett preliminärt förslag till 
samarbetsaktiviteter under 2017, som bland annat omfattar en bilateral workshop i 
Shanghai i slutet av april 2017. Insatserna under 2016 har resulterat i att 
Naturvårdsverket nu har etablerat en kanal och en preliminär samarbetsplan för 
2017 med Kina om detta. Genomförandet av Kigalitillägget bedöms kunna bidra 
till en minskning av den totala temperaturhöjningen med 0,5° C vid slutet av det 
här seklet.  Med en framgångsrik energieffektivisering finns potential till en 
minskning med ytterligare 0,5° C. 
  
KemI genomförde under 2016 två huvudsakliga aktiviteter: deltagande i Shanghai 
Chemicals Summit samt en gemensam workshop och möten med Solid Waste and 
Chemicals Management Center (SCC) of the Ministry of Environmental Protection 
of China. 
  
Två experter från KemI deltog i Shanghai Chemicals Summit. Den ena 
presenterade KemI:s regionala arbete i Sydostasien och utvecklingen i regionen 
kopplat till det. Den delen gjordes med stöd av finansiering från KemI:s 
Sydostasienprogram. Den andra experten deltog främst för att knyta kontakter. 
Deltagandet bidrog till ökad kunskap och förståelse för den kinesiska regleringen 
och kontrollen av kemikalier samt etablering av kontakt med Safety and Health 
Technology Center i Taiwan, en nyckelaktör inom Taiwans kemikaliekontroll. 
Kontakten kunde sedan även bidra med värdefull information vid en aktivitet i det 
bilaterala samarbetet med Vietnam. 
  
Vid workshopen och diskussionerna med SCC presenterade KemI hur en 
förebyggande kemikaliekontroll kan byggas upp och implementeras. Mötet bidrog 
till ökad förståelse hos KemI kring de utmaningar som Kina står inför när det gäller 
deras reglering av kemikalier. 
  
Under året har HaV deltagit i en rad möten inom ramen för Chinese Europe Water 
Platform (CEWP), bland annat i ett möte med EU-delegationen och med det 



36 
 

europeiska sekretariatet för CEWP. HaV har lämnat in en intresseanmälan att vara 
Lead partner inom CEWP fokusområde Water and Energy Security. Ett konsortium 
har formats med Sverige, Österrike och Italien. Co-lead partner i konsortiet är 
Stockholm Environment Institute (SEI), som länge har bedrivit projekt och 
samarbeten i Kina. Energimyndigheten, forskningsinstitutet IVL och Stockholm 
International Water Institute (SIWI) är med som associerade i konsortiet. HaV har 
också ansökt om att vara co-partner inom CEWP Horizontal action, där Danmark 
är Lead partner och Finland och Portugal ingår i konsortiet. Båda föransökningarna 
har godkänts och fullständiga ansökningar med alla detaljer ska nu utarbetas. HaV 
och de svenska aktörerna kommer att ha goda möjligheter att agera för att påverka 
energisystemet för en hållbar vattenförvaltning samt utformningen av det 
kommande arbetsprogrammet för nästa period inom CEWP arbetet. En 
kartläggning av svenska företags verksamheter och intressen i Kina inom vatten 
och energiområdet har genomförts, vilken kopplar till främjande delen inom 
CEWP plattformen.   
  
HaV deltog också i den delegationsresa till Peking och Nanjing som genomfördes 
av miljö- och havsambassadör Jan Olsson samt ämnesråd Tony Clark från Miljö- 
och energidepartementet. Det huvudsakliga syftet med resan var att genomföra det 
årliga så kallade Joint Steering Committee Meeting on Water Resources 
Management Cooperation mellan Sverige och Kina. Därutöver innehöll 
delegationsresan ett flertal möten med såväl kinesiska departement och 
forskningsinstitut som med svenska aktörer i Kina. Mötena ägde rum i Peking och 
Nanjing under tre dagar och bidrog till HaV:s ökade förståelse för utmaningar och 
möjligheter för fördjupade insatser i Kina. Mötena bidrog även till 
kontaktskapande med relevanta samarbetspartners i landet. 
 

3.1.6. Sydafrika 
 

 
Efter delegationsresan 2015 med Miljö- och energidepartementet samt övriga 
berörda myndigheter och organisationer besökte Naturvårdsverket Sydafrikas 
Department of Environmental Affairs (DEA) i Pretoria i maj 2016. Syftet med 
besöket var att diskutera områden DEA skulle vilja fokusera på inom området 

Landfakta Sydafrika Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 55 9,8  

Yta, km² 1 221 037 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 349 817 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 5 692 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 417 160 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 7,66 4,35 

Environment performance index (2016) 81 3 
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farligt avfall. En introduktion gavs om svensk avfallshantering och en längre 
presentation om import och export av farligt avfall, vilka båda uppskattades av 
DEA. Parterna utvecklade en önskelista på möjliga samarbetsområden samt 
diskuterade nästkommande aktivitet. Två studiebesök genomfördes på 
återvinningsföretag utanför Pretoria. 
 
DEA besökte därefter Sverige under en veckas tid i september 2016. Besöket 
inkluderade föredragningar, workshops samt ett antal studiebesök i och utanför 
Stockholm och handlade om producentansvar, kommunikation inom 
avfallsområdet, import och export av farligt avfall, arbetssätt på regional nivå, 
översikt av EU:s lagstiftning, farligt avfall, avfallshantering på kommunal nivå, 
samt miljöbalken och integrerad prövning utifrån avfallsaspekter. Deltagarna 
diskuterade livligt sinsemellan om skillnader mellan det egna landet och Sverige 
och framhöll att de fått ökad kunskap om EU:s och Sveriges sätt att arbeta. 
  
Inom luftområdet av SMHI:s samarbete med 
Sydafrika har övergången från fas 1 till fas 2 
avstannat under året, dels på grund av andra 
prioriteringar hos motparten, dels som en 
konsekvens av de signaler som kommit om 
en kraftig nedskärning av det svenska 
bilaterala medlen för 2017. Den första fasens 
modellsimuleringar av det långväga bidraget 
till luftföroreningar i Sydafrika avslutades 
under årets första del. 
 
Däremot har insatsen inom vattenmiljö, som inleddes i mitten av 2016, kunnat 
fullföljas som planerat, och SMHI ser där möjligheter till ett fortsatt samarbete 
under 2017 på samma nivå.  
 
Under 2016 har arbetet fokuserats på insamling av data och uppsättning av en 
hydrologisk modell, den så kallade HYPE-modellen, för simulering av hydrologi 
och vattenkvalitet i den hårt belastade uMngeni flodens avrinningsområde. 
Utveckling har skett i nära samarbete med forskare på University of KwaZulu-
Natal som deltagit i en HYPE-kurs, mini-workshop och gästforskare på SMHI. 
Detta har möjliggjort att forskarna självständigt kan använda modellen för sina 
behov. Resultatet av insatsen har sammanfattats i en rapport och arbetet med 
skrivandet av en artikel för en vetenskaplig tidskrift pågår tillsammans med 
forskare från Sydafrika. 
  
KemI genomförde två workshops som handlar om införande och tillämpning av 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
regler med deltagare från Departments of Environmental Affairs (DEA), 
Department of Labour, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries  och 
Department of  Trade and Industry. Workshopen resulterade i att man nu kommit 

“Vår erfarenhet är att tekniska 
samarbetsprojekt är 
framgångsrika i det bilaterala 
arbetet, eftersom det bygger på 
samarbete mellan myndigheter där 
vi kan få stöd från högre chefer och 
politiker för att genomföra och 
förankra nya metoder och teknik 
inom miljö- och klimatområdet.” 

Lars Gidhagen, enhetschef, SMHI 
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överens om en strategiplan för införande av GHS i Sydafrika och den har 
presenterats för departementets samordningsgrupp National Committee on 
Chemicals Management (NCCM). 
  
En första diskussion om en övergripande kemikalielag har genomförts och 
information om ett lagförslag om kemikaliekontroll presenterades av DEA. Det 
konstaterades att det för närvarande saknas regler i Sydafrika för att genomföra 
åtgärder som uppfyller landets åtaganden under konventionerna och att arbetet med 
att utveckla en lag behöver fortsätta. 
  
HaV genomförde en besöksresa till Sydafrika under hösten 2016. Programmet 
bestod av ett rundabordsmöte, organiserat tillsammans med svenska ambassaden, 
med inbjudna representanter från HaV:s systermyndigheter i Sydafrika. Därutöver 
skedde ett heldagsmöte med Ocean and Coasts samt en utflykt som arrangerades av 
Ocean and Coasts med fokus på Marine Protected Areas. Under resan träffade HaV 
också SIWI i Pretoria och South African Water Resource Commission. Mötet ledde 
till utökad kunskap om situationen i Sydafrika och en fördjupad bild av vad HaV 
arbetar med. Rundabordsmötet ledde till en avsevärd kunskapsuppbyggnad. HaV 
hade ett möte med chefen för Department of Water and Sanitation som del av 
förberedelserna inför ovan nämnda besöksresa. Dessutom har en representant från 
HaV, vars deltagande finansierades av EU, under året medverkat i en workshop 
som EU:s representant kring marint skräp i Sydafrika. 
  
HaV arrangerade under världsvattenveckan tillsammans med International Centre 
for Integrated Mountain Development (ICIMOD), den svenska 
biståndsorganisationen We effect och South African Water Research Commission 
ett vetenskapligt seminarium med rubriken Ecosystem degradation and livelihoods: 
moving from vicious to virtuous cycles. Intresset för seminariet var mycket stort 
och bidrog till att lyfta frågan och höja kunskapsnivån hos deltagarna.  
 

3.2. Övriga länder 
3.2.1. Chile 
 

Landfakta Chile Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 18  9,8  

Yta, km² 756 945 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 258 062  570 591  

BNP per capita (2015, USD) 13 384 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 81 110 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 4,52 4,35 

Environment performance index (2016) 52 3 
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Naturvårdsverket höll två workshops inom sitt Training of Trainers- program för 
att ta fram kommunala avfallsplaner. Kursen inleddes i augusti med ett 
webbinarium. Sedan har två tredagars-workshops hållits på olika platser i Chile, 
den första i Santiago och den andra i Valparaíso. De 15 deltagarna, från olika 
chilenska kommuner, har fått utbildning i hur man tar fram en kommunal 
avfallsplan och hur de bör tänka strategiskt på kort och lång sikt. De har även 
tränats i att vara ”trainers”, vilket innebär att de har fått utbildning och övat sig i att 
hålla presentationer och lärt sig pedagogiska knep för att kunna sprida sin kunskap 
genom att utbilda andra kommuner. En direkt följd av programmet under 2016 är 
att deltagarna har fått insikt i hur man tänker strategiskt runt avfallshantering i sin 
kommun. De har också kunnat peka på sina specifika problem och möjliga 
lösningar för att komma tillrätta med dessa. Ett annat viktigt resultat är att de har 
kunnat skapa goda kontakter med andra kommuner i landet och utbyta erfarenheter. 
Därutöver har kursen bidragit till att deltagarna skapat en närmare relation med 
såväl nationella som regionala myndigheter, vilket öppnat upp möjligheter och 
förståelse för den nationella lagstiftningen. Kursen som till största delen finansieras 
av CCAC fortsätter under 2017. Det slutliga resultatet blir tillgängligt först under 
andra kvartalet 2017. 
 

3.2.2. Colombia 
 

 
Naturvårdsverket har ett avtal med Colombias Ministry of Environmental and 
Sustainable Development (MADS) som handlar om att stödja landet i deras 
anslutningsprocess till OECD, och specifikt om implementeringen av OECD:s 
rekommendation C(2004)100 om hållbar avfallshantering. Under 2016 har ett 
flertal telefon- och videomöten hållits med MADS och Svenska Ambassaden i 
Bogotá. Det har också förts diskussioner om samarbete i anslutning till OECD:s 
Environment Policy Committee (EPOC)-möten i Paris. Resultatet under 2016 är att 
Naturvårdsverket fått en bättre överblick över pågående samarbetsprojekt mellan 
Sverige och Colombia inom miljöområdet. 
 

Landfakta Colombia Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 48 9,8  

Yta, km² 1 141 748 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 377 740 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 6 056 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 80 967 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 1,68 4,35 

Environment performance index (2016) 57 3 
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3.2.3. Turkiet 
 

 
Naturvårdsverket stöttade Miljö- och energidepartementet i samband med 
besöket från Turkiet i mars 2016. Turkiska representanter spenderade en halv dag 
på Naturvårdsverket där SMHI informerade om Sveriges arbete inom klimat- och 
luftfrågor och Naturvårdsverket om tillståndsprövning och avfall. Naturvårdsverket 
hade planerat att fortsätta samarbetet med Turkiet på expertnivå, men beslutade 
efter de politiska oroligheterna under sommaren 2016 att lägga detta samarbete på 
is. 
 

3.2.4. Uruguay 
 

 
KemI:s samarbete med Uruguay har uppfyllt målen i planen från 2013 och 
avslutades under 2016. Dialogen med Uruguay har resulterat i ett förslag till 
färdplan för utvecklingen av kemikaliekontrollen. Planen kommer att kunna 
användas för genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål (mål 12 Hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster). Samarbetet har följts av återkommande 
kontakter med företrädare för Uruguay i Sverige. En uppföljning av dialogen 
kommer att ske med Santiago Winston, Uruguays ambassadör i Stockholm, den 17 
mars 2017. Det utbyte som Uruguays miljöministerium haft av samarbetet kan 

Landfakta Turkiet Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 79 9,8  

Yta, km² 779 452 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 799 535 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 9 130 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 357 157 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 4,55 4,35 

Environment performance index (2016) 99 3 

Landfakta Uruguay Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 3,4 9,8  

Yta, km² 176 215 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 57 471 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 15 574 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 7 394 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 2,11 4,35 

Environment performance index (2016) 65 3 
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också komma att omnämnas när civilminister Ardalan Shekarabi träffar Uruguays 
miljöskyddsmyndighet (DINAMA) vid ett besök i Montevideo under våren 2017. 
 
Samarbetet har bland annat gett träning i riskbedömning och kunskap om GHS för 
ökad samverkan mellan myndigheterna på kemikalieområdet. DINAMA har under 
hela samarbetsperioden engagerat och aktiverat andra delar av administrationen i 
diskussioner, möten och seminarier, bland annat hälsoministeriet, Tullverket, och 
Basel Convention Coordinating Centre. 
 

3.2.5. USA 
 

 
HaV har under andra halvan av 2016 börjat planera för en teknisk workshop i 
Santa Barbara under 2017 med syfte att utveckla bedömningsverktyget Symphony 
för ekosystembaserad havsplanering. Workshopen kommer att genomföras i 
månadsskiftet februari/mars 2017 mellan HaV, Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) samt 
amerikanska forskare, med målet att utveckla verktyget Symphony för tillämpning 
i Sverige och våra samarbetsländer. Utbytet förväntas ge stora lärdomar inom 
utvecklingen av bedömningsverktyg för ekosystembaserad havsplanering. 
Användningen av Symphony, som utvecklas inom samarbetet, har redan visat sig 
ge stora följdeffekter i ett flertal europeiska länder och Ryssland, samt hos många 
svenska tjänstemän i kommuner och länsstyrelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Landfakta USA Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 321 9,8  

Yta, km² 9 372 614 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 17 419 000 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 55 837 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 5 172 337 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 16,07 4,35 

Environment performance index (2016) 26 3 
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3.2.6. Vietnam 
 

 
KemI genomförde tillsammans med Vietnam Chemicals Agency (Vinachemia) 
och med medverkan från Taiwan en workshop om register och kemikalielistor. 
Genom medverkan från Taiwan förmedlades många goda exempel, och kontakter 
etablerades mellan ländernas institutioner för kemikaliefrågor. Ett stort fokus lades 
på de kriterier som skall användas för att identifiera ämnen som bör listas, 
begränsas eller eventuellt förbjudas. Ansvarsfördelningen mellan staten och 
tillverkare och importörer av kemikalier klargjordes. Genom rådgivningen har den 
vietnamesiska myndigheten fått ökad kunskap om motsvarande system i Sverige, 
EU och Taiwan. KemI bedömer att myndigheten fått bättre möjlighet att bestämma 
vilka kriterier som ska gälla. 
  
I sitt samarbete med Vietnam har HaV medverkat på ett högnivå-möte i Hoi An 
den 23–25 november 2016. Mötet resulterade i en plan att påbörja ett ”källa till 
hav”-projekt i det flodsystem som genom Hoi An mynnar ut till havet. De två 
berörda provinserna formulerade också ett avtal om hur den framtida förvaltningen 
ska samordnas mellan flodförvaltningen och kustzonsförvaltningen. 
 
Vid världsvattenveckan i Stockholm deltog en vietnamesisk programkoordinator 
som informerade om International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
arbete med att ta fram ett tekniskt underlag för ”Källa till hav”-projektet i Hoi An-
Da Nangområdet. Det är ett led i HaV:s arbete med att etablera goda kontakter med 
IUCN samt att bygga mer konkreta samarbeten framöver, rörande konceptet ”källa 
till hav”. 

Landfakta Vietnam Sverige 

Befolkning (2015, miljoner) 92 9,8  

Yta, km² 331 114 450 295 

BNP totalt (2015, miljoner USD) 186 205 570 591  

BNP per capita (2015, USD) 2 111 50 273 

CO₂-utsläpp totalt (2015, tusen ton) 206 028 42 495 

CO₂-utsläpp per capita (2015, ton) 2,20  4,35 

Environment performance index (2016) 131 3 
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