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Förord

VARJE ÅR GÖR ETT ANTAL MYNDIGHETER en uppföljning av hur miljön mår och hur 
miljöarbetet går. Den 31 mars 2015 redovisades senaste årets uppföljning av  
miljökvalitetsmålen och etappmålen. Varje politisk mandatperiod gör myndig-
heterna en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Utvärderingarna ger oss ökad kunskap om miljötillståndet 
och analyserar hur miljöarbetet går. På så sätt kan vi öka takten i arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen.

De fördjupade utvärderingarna är ett underlag för regeringens politik och prio-
riteringar och för myndigheternas planering och utveckling av sina verksamheter. 
Utvärderingarna ska också ge stöd för offentlig debatt och vägledning för olika 
aktörers miljöarbete.

Fördjupade utvärderingen 2015 består av tre delar. I denna första rapport pre-
senteras åtta nationella myndigheters analys och bedömning av Sveriges 16 miljö-
kvalitetsmål. Rapporten består av två volymer som omfattar åtta miljökvalitetsmål 
vardera. Det är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Sveriges geologiska undersökning som har utvärderat ett eller flera miljökvalitets-
mål. Många andra myndigheter inklusive länsstyrelserna har bidragit i arbetet. 
Naturvårdsverket har ansvarat för att samordna arbetet och ge metodstöd.

Inom Naturvårdsverket har Jenny Oltner och Ann Wahlström varit projekt-
ledare för regeringsuppdraget med Lena Nerkegård som delprojektledare.

Stockholm i maj 2015

Eva Thörnelöf, vik. generaldirektör



Innehåll

Förord 3

KAPITEL 1 – INLEDNING 5

Fjärde utvärderingen av miljökvalitetsmålen 6

Når vi miljökvalitetsmålen? 16

Executive summary 20

Assessment of whether the environment  
quality objectives are being achieved 21

KAPITEL 2 –  ANALYS OCH BEDÖMNING  
AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 27
1. Begränsad klimatpåverkan 28 

2. Frisk luft 110 

3. Bara naturlig försurning 158 

4. Giftfri miljö 200 

5. Skyddande ozonskikt 274 

6. Säker strålmiljö 304 

7. Ingen övergödning 332 

9. Grundvatten av god kvalitet 370 



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1 5



6 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1

KAPITEL 1.

Inledning



KAPITEL 1.

Inledning



8 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1

Fjärde utvärderingen  
av miljökvalitetsmålen

DEN FÖRDJUPADE UTVÄRDERINGEN av miljökvalitetsmålen 2015 är den fjärde i sitt 
slag, sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999. Utvärderingen ger en 
bred bild av hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har denna gång strävat 
efter att gå djupare inom områden som utgör centrala utmaningar för de olika 
miljökvalitetsmålen. Genom att fokusera analyserna på drivkrafter och styrmedel 
får vi en djupare kunskap om vad som krävs för att nå målen. 

Denna rapport är den första av tre delar inom redovisningen av fördjupas 
utvärdering 2015. Rapporten innehåller uppföljning, analys, bedömning, prognos 
och förslag till insatser för de 16 miljökvalitetsmålen. Den är uppdelad i två voly-
mer. Den ena innehåller målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergöd-
ning och Grundvatten av god kvalitet. Den andra innehåller målen Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmar-
ker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

I rapporten finns tablåtexter som sammanfattar utvärderingen per miljö- 
kvalitetsmål. Dessutom inleds respektive målkapitel med en längre sammanfatt-
ning.

En utvärdering i tre delar
Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en för-
djupad utvärdering 2015, i bred samverkan med andra myndigheter1. Fördjupad 
utvärdering 2015 består förutom utvärdering och analys för vart och ett av de 
16 miljökvalitetsmålen, också av utvärdering inom tre fokusområden: Hållbar 
konsumtion, Hållbara städer och Näringslivets miljöarbete2. Utöver det görs en 
samlad analys och bedömning3 av utvecklingen mot generationsmålet och miljö-
kvalitets-målen. Redovisning av fokusområden och samlad analys och bedömning 
sker se-nare under året i särskilda rapporter.

1 Regeringsbeslut M2014/419/Mm.
2 Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel Fokusområde XXX - fördjupad utvärdering av 

miljömålen 2015.  Rapport 6663/6664/6665 (in press).
3 Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel: Samlad analys och bedömning – fördjupad utvärdering 

av miljömålen 2015. Rapport 6666 (in press).
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Två delar i miljömålsuppföljningen
Det svenska miljömålssystemets syfte är att ge struktur till miljöarbetet och en 
systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålsuppföljningen består av årliga 
uppföljningar och regelbundna fördjupade utvärderingar. Fördjupade utvärdering-
ar har tidigare genomförts 2004, 2008 och 2012 och utgör bland annat underlag 
för regeringens politik.

Årlig uppföljning redovisas i slutet av mars varje år, senast 31 mars 2015, av 
målansvariga myndigheter4. Årlig uppföljning syftar till att förse regering och riks-
dag med underlag till budgetpropositionen. Etappmålen finns med i egna avsnitt i 
uppföljningen. I fördjupad utvärdering ingår frågor som faller under etappmålen i 
analysen där så är lämpligt.

Länsstyrelserna tar fram regionala årliga uppföljningar som syftar dels till att ge 
underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika 
aktörer i respektive län. 

Tabell 1. Skillnaderna mellan Årlig uppföljning och Fördjupad utvärdering av  
miljökvalitetsmålen.

Årlig uppföljning Fördjupad utvärdering

Innehåll Uppföljning av miljötillstånd och 
resultat av insatser, viss analys. 
Uppföljning av etappmål.

Utvärdering och styrmedels-
analys, bedömningar, prognoser 
samt förslag till insatser

Syfte Underlag för regeringens  
budgetproposition

Underlag för regeringens politik 
och myndigheternas planering

Tid Senaste året Trender och prognoser över år

Samråd Myndigheterna avgör Gemensam remiss

4 Naturvårdsverket 2015. Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2015. Rapport 6661.

Utvärdering i tre 
utvalda fokusområden 

Samlad 
analys och 
bedömning 

Analys och bedömning av 
de 16 miljökvalitetsmålen 
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Utvärderingen har flera syften
Fördjupad utvärdering är en central del i att åstadkomma ett strategiskt åtgärds-
arbete. Den är ett viktigt underlag för regeringens politik och prioriteringar och 
ska ge underlag för offentlig debatt. De fördjupade utvärderingarna ger också 
underlag för myndigheternas verksamheter, för planering och prioriteringar i 
syfte att utveckla och förbättra miljöarbetet. Utvärderingen ska kunna användas 
som underlag för dialog mellan myndigheter och andra aktörer i utveckling och 
genomförande av styrmedel samt ge vägledning för olika aktörers miljöarbete.

Utvärderingen har ett tydligt myndighetsperspektiv. Den är huvudsakligen  
myndigheternas samlade utvärdering, där de olika myndigheterna belyser olika 
aktörers insatser och miljösituationen inom sina verksamhetsområden. 

Regeringen har 2015 återinrättat Miljömålsrådet. Rådet ska vara en plattform 
för att lyfta fram och tydliggöra åtgärder samt för att intensifiera arbetet på alla 
nivåer i samhället för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. I Miljömålsrådet ska 
myndigheterna mötas för att diskutera och komma överens om gränsöverskridan-
de åtaganden i genomförandet av åtgärder.

Genomförande och organisation av arbetet
Regeringen har gett ett uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en fördjupad 
utvärdering 2015, i bred samverkan med andra myndigheter. Aktörerna i den för-
djupade utvärderingen består av myndigheter och grupper med olika roller och 
ansvar. 

Målmyndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogs- 
styrelsen, Jordbruksverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhets-
myndigheten och Sveriges geologiska undersökning svarar för utvärderingen av 
ett eller flera miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har därutöver ansvar för att 
samordna miljömålsuppföljningen. De ansvariga myndigheterna fattar beslut om 
utvärderingen av sina respektive mål. 

Målmyndigheterna och ytterligare 18 myndigheter ska enligt sina instruktioner 
verka för att nå miljökvalitetsmålen och bidra till uppföljningen. Myndigheterna 
finns representerade i en samverkansgrupp och utgör dessutom en referensgrupp 
för utvärderingen av miljökvalitetsmålen. Förutom trettiotalet myndigheter ingår 
där även representanter för intresseorganisationer såsom Svenskt Näringsliv, LRF, 
Sveriges kommuner och landsting, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden 
WWF.

De åtta målansvariga myndigheterna har ansvaret att samverka med berörda 
aktörer under arbetets gång. De nationella myndigheterna använder sig också av 
den regionala uppföljningen i fördjupad utvärdering. För tre mål; Ett rikt odlings-
landskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv, har länsstyrelserna 
bidragit med särskilda underlag för utvärderingen utifrån frågor från nationella 
myndigheter. 
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Den strategiska miljömålsgruppen består av de åtta målansvariga myndig-
heterna samt företrädare för länsstyrelserna (Regional Utveckning och Samverkan 
i miljömålssystemet, RUS). Den Strategiska miljömålsgruppen syftar till att stödja 
Naturvårdsverket i arbetet med strategiska och praktiska frågor i arbetet. Grup-
pen syftar till att samordna processer och resultat inom uppföljningen och bedöm-
ningar av miljökvalitetsmålen. Via gruppen sker samråd kring kriterier för hur 
bedömningarna av målen ska göras.

Naturvårdsverket samordnade en gemensam remiss för utvärderingarna av  
miljökvalitetsmålen under perioden mitten av december till mitten av februari. 
Remissen gick till de myndigheter och organisationer som är representerade i 
samverkansgruppen. Inför formulerandet av remissvar anordnades ett gemensamt 
remisseminarium för att ge möjligheter till frågor och diskussion. Boverkets remiss 
har haft en kortare tidsplan och Strålsäkerhetsmyndigheten sände ut sin text till 
färre myndigheter. Skogsstyrelsen gick ut bredare, till aktörer inom skogsbruket.

Miljöarbetet följer inte nödvändigtvis miljökvalitetsmålens struktur. I utvärde-
ringen har vi arbetat med gemensamma avsnitt kring frågor eller styrmedel som 
går på tvären genom flera av målen, denna gång i första hand kopplat till de så 
kallade naturtypsmålen. Syftet var att ge ett gemensamt underlag som myndig-
heterna kan använda för bedömning av respektive miljökvalitetsmål. I den andra 
volymen av rapporten finns därför ett avsnitt om kulturmiljö, framtaget av läns-
styrelsernas samverkansorgan RUS, samt ett avsnitt om friluftsliv, som Natur-
vårdsverket svarar för.

Två aspekter i bedömningen
Regeringen fattade i april 2012 beslut om reviderade preciseringar för miljö- 
kvalitetsmålen, vilka förtydligar det miljötillstånd som ska nås. Preciseringarna 
utgör grunden för att tolka miljökvalitetsmålens innebörd, kriterier vid bedöm-
ningen av möjligheterna att nå målen och är vägledande för miljöarbetet. 

Regeringens bedömningsgrund5 anger att ”ett miljökvalitetsmål bör bedömas 
som möjligt att nå om analysen visar antingen att det tillstånd i miljön som målet 
och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åtgärder, nationellt 
och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en genera-
tion efter att systemet infördes”. Målmyndigheterna har valt att förhålla sig till år 
2020 i sina bedömningar.

Det finns alltså två alternativ för när ett mål ska bedömas som uppnått eller 
möjligt att nå till 2020 (2050 för Begränsad klimatpåverkan). Det ena är att 
observera huruvida miljötillståndet uppnått eller utvecklingen visar att det kan 
nås inom en generation. Bedömningen av miljötillståndet sker genom att se på 
nu-läget och bedöma eller göra prognoser för utvecklingen framöver. Det andra är 

5 Proposition 2009/10:155, sid. 28.



12 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1

att beakta om tillräckliga åtgärder är eller förväntas vara genomförda så att miljö-
tillståndet kan nås på sikt. Miljötillståndet kan behöva längre tid än en generation 
på sig att återhämta sig. 

En stor vikt läggs på analys av miljöarbetet och dess effekter i miljön. Med 
miljöarbete avses statliga insatser i form av styrmedel och åtgärder samt andra 
aktörers (företag, privatpersoner, ideella organisationer m fl.) initiativ i samhället i 
syfte att miljökvalitetsmålen ska nås, såväl nationellt som inom EU och internatio-
nellt. 

En viktig skillnad mot bedömningarna i fördjupad utvärdering 2012, är att 
bedömningarna 2015 inte inkluderar planerade styrmedel utan endast de som 
idag är beslutade. Bedömningen fokuserar på tillräckliga åtgärder, utifrån 
befintliga styrmedel. Bedömningen utgår från vad som hänt i miljöarbetet och 
vilka förändringar i påverkan man ser.

STYRMEDEL SKA SKAPA FÖRÄNDRING

Styrmedel är statens sätt att driva samhällutvecklingen i önskad riktning, genom 
att uppmuntra eller avstyra aktiviteter, till exempel begränsa eller öka använd-
ningen av en vara eller tjänst. Utgångspunkten är de styrmedel som i dag är beslu-
tade och som har betydelse för måluppfyllelsen. Styrmedel kan delas in i huvud-
kategorierna administrativa (exempelvis lagstiftning), ekonomiska (exempelvis 
skatter), informativa (exempelvis information) samt forskning och utveckling. Det 
finns styrmedel som tillsammans ger incitament till förändring. Exempel på styr-
medel för att minska en persons utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar vid 
användning av sin bil är att det finns skatt på bensin, subventioner för kollektiv-
trafik och offentligt finansierad utbyggnad av cykelvägar.

ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV STYRMEDEL

En åtgärd är en aktivitet som en aktör genomför till följd av ett styrmedel. Åt- 
gärden kan vara såväl en fysisk förändring som till exempel en investering i 
reningsutrustning eller anläggning av en våtmark, som en beteendemässig för-
ändring till exempel att åka kollektivt istället för att ta bilen, att sopsortera eller 
att köpa miljövänligare produkter. Åtgärder kan vidtas på många nivåer och kan 
genomföras av privatpersoner, organisationer, företag eller inom den offentliga 
sektorn.

Begreppet ”tillräckliga åtgärder” innefattar de åtgärder som samlat eller var för 
sig bidrar till att miljökvaliteten uppnås. Åtgärderna ska vara genomförda eller 
införda före år 2020.
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Målvisa utvärderingar i fem steg

Arbetet med utvärdering av miljökvalitetsmålen har styrts av anvisningar från  
Naturvårdsverket. Redovisningen av varje miljökvalitetsmål görs i fem moment:

 

Målmanualer
Inför den fördjupade utväderingen har de åtta målansvariga myndigheterna  
arbetat fram så kallade målmanualer. Målmanualen fungerar som stöd i myndig-
heternas arbete med nationell och regional uppföljning samt bedömning av mål-
uppfyllelse för miljökvalitetsmålet. I manualen beskrivs vad som ska följas upp per 
miljökvalitetsmål och vad som är viktiga utgångspunkter vid utvärdering, gap- 
analyser och styrmedelsanalys. Syftet med målmanualerna är att få till stånd en 
konsekvent, transparent och robust beskrivning av uppföljningen och utvärdering-
en av målen. Målmanualerna är stöd för myndigheternas arbete med årlig uppfölj-
ning och fördjupad utvärdering av målen. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete
Uppföljningen beskriver miljökvalitetsmålets nuvarande tillstånd och förändringar 
i förutsättningar för att uppnå önskat tillstånd sedan den fördjupade utvärdering-
en 2012. Den innehåller dessutom en fokusering av vad inom miljökvalitetsmålet 
som ska utvärderas – vilka centrala aspekter eller uppföljningsmått som definierar 
önskad miljökvalitet och styrmedel och åtgärder som syftar till att lösa de vikti-
gaste utmaningarna för målet. Avsnittet ger en övergripande bild av nuvarande 
situation. Mer detaljerad information finns i de årliga uppföljningarna av miljö-
kvalitetsmålet. 

Målmanual 
beskriver hur 

uppföljning och 
bedömning görs 

1.  

Uppföljning  
av miljötillstånd 
och miljöarbetet 
– redovisning av 

resultat 

2. 

Gapanalys 
avstånd till 

målet, analys av 
förutsättningar, 

orsaker och 
verkan 

3.  

Bedömning av 
måluppfyllelse 

når vi 
miljökvalitets--

målet 

4. 

Prognos för 
utvecklingen i 

miljön 
när kan vi nå 

målet 

5. 

Behov av 
insatser 

vad krävs för att 
målet ska nås 
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2. Analys av förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen
Med utgångspunkt i de centrala uppföljningsmåtten utreds i analysen effekterna 
av de mest centrala styrmedlen och åtgärderna och deras betydelse för möjlig-
heterna att nå miljökvalitetsmålen. Analysen ska ge det underlag som krävs för 
att bedöma om åtgärderna är tillräckliga för att nå målet, samt för att identifiera 
prioriterade behov av insatser (avsnitt 3 och 5). Den ska innehålla nationella,  
EU-relaterade och internationella aspekter. Analysen tar fasta på såväl framgångs-
faktorer, vilka styrmedel och åtgärder som fungerar bra och varför, som orsaker 
till de centrala problemen för miljökvalitetsmålets uppfyllelse, var i genomföran-
det brister finns samt orsaker till dessa brister. 

3. Bedömning av om målet nås 
Med utgångspunkt i de centrala uppföljningsmåtten bedöms i vilken grad miljö-
kvalitetsmålet kommer att uppnås till 2020/2050. Bedömningen ska utifrån 
uppföljning (avsnitt 1) och analys (avsnitt 2) och jämföra nuläget för miljötill-
ståndet och det miljöarbete i form av styrmedel och åtgärder som genomförs till 
2020/2050 med miljökvalitetsmålets målsättningar. 

Målmyndigheternas bedömningar redovisas i en översiktlig tabell. Dessa tabel-
ler finns sist i respektive målavsnitt. Tabellen syftar till att ge transparens i bedöm-
ningarna samt ger underlag till Naturvårdsverkets målövergripande analys.

Målmyndigheterna har strävat efter att beskriva måluppfyllelsen i målets olika 
delar huvudsakligen kvalitativt, men även i möjligaste mån kvantitativt. Tabellen 
specificerar: 

• De centrala uppföljningsmått som kopplar till de problem i miljötillståndet 
som är centrala för målet. 

• En viktning av respektive centralt uppföljningsmåtts betydelse för  
måluppfyllelse.

• En bedömning av till vilken grad respektive centralt uppföljningsmått är  
uppfyllt idag.

• En bedömning av vilken rådighet som finns internationellt/inom EU/natio-
nellt för Sverige eller olika nivåer i det svenska samhället att påverka  
respektive uppföljningsmåtts utveckling.

• En bedömning av förväntade effekter på tillståndet i miljön om tillräckliga 
förutsättningar finns på plats till 2020/2050 (och allt fungerar som tänkt).

• En bedömning av faktiskt genomförande och faktiska effekter av styrmedel 
och åtgärder på plats till 2020/2050 på miljötillståndet utifrån den kunskap 
som finns idag. 

Naturvårdsverket som samordnande myndighet kan konstatera att det i flera fall 
har varit en utmaning att utifrån preciseringarna identifiera centrala mått och 
redovisa bedömningarna enligt tabellens modell. För några mål är resultatet en 
framgång, för andra är arbetet under utveckling.
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4. Prognos för utvecklingen i miljön
I avsnittet beskrivs utifrån de centrala uppföljningsmåtten, utvecklingen av miljö-
tillståndet, efter 2020/2050. I avsnittet sammanfattas trenden för målet hittills och 
vi ger en prognos för framtiden.

5. Beskrivning av behov av insatser – vad krävs för att målet ska nås
Detta avsnitt beskriver behovet av insatser som krävs för att miljökvalitetsmålet 
ska uppnås och redovisar förslag till nya och/eller förändrade insatser, inom  
Sverige, EU och internationellt. Även insatser som bedöms ha varit framgångsrika 
och som bör fortsätta lyfts fram. 

Förslagen syftar till att ge underlag för regeringens politik och prioriteringar; till 
myndigheternas verksamheter samt till dialog mellan olika aktörer i utvecklingen 
av miljöarbetet. Målgrupp för förslagen till insatser framgår.

Förslagen till nya och/eller ändrade insatser ska vara härledda från analysen av 
målet. Nya förslag till insatser som tas fram i den fördjupade utvärderingen, behö-
ver inte vara konsekvensanalyserade utan detta kan ske i ett senare skede. Sedan 
tidigare kända förslag lyftas fram med referens till källa där förslaget tidigare läm-
nats och eventuellt konsekvensanalyserats. 
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Nej

Ja

Nära

Når vi Miljökvalitetsmålen?

Bedömning av om miljökvalitetsmålen nås
För varje miljökvalitetsmål har respektive myndighet gjort en bedömning av om 
målet är uppnått eller kommer att kunna nås till år 2020 (år 2050 för Begränsad 
klimatpåverkan). Bedömningen tar fasta på miljökvaliteten eller det tillstånd  
miljökvalitetsmålet beskriver men också på om förutsättningar kommer att finnas 
på plats till år 2020, d.v.s. om styrmedel är beslutade och finns på plats så att till-
räckliga åtgärder kommer att vara genomförda före 2020. 

Bedömningsmeningar för målet som helhet kan vara tre olika:

Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås. 

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. 

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med  
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Prognos för utvecklingen av miljötillståndet
Förutom bedömningen av om miljökvalitetsmålet nås gör varje myndighet också 
en bedömning av utvecklingen av miljökvaliteten, eller det tillstånd som miljö-
målet beskriver, efter 2020/2050. För bedömningen görs en trendanalys och en 
prognos (inkluderar även omvärldsfaktorer och/eller antaganden om utvecklingen 
av miljöarbetet framöver). Den sammanfattande utvecklingsriktningen beskrivs 
med ett av följande alternativ:

POSITIV UTVECKLING

Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i 
samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en posi-
tiv utveckling i miljötillståndet nu och på kort/medellång/lång sikt. 

NEUTRAL UTVECKLING

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste 
åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveck-
ling för miljötillståndet nu och på kort/medellång/lång sikt; alternativt positiva 
och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. 
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NEGATIV UTVECKLING

Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i samhället 
skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveck-
ling i miljötillståndet nu och på kort/medellång/lång sikt.

OKLAR UTVECKLING

Tillräckliga kunskaps- och/eller dataunderlag för utvecklingen i miljön saknas.  
Det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning
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Belastningen av övergödande ämnen minskar och situationen blir bättre i vissa 
områden. Sämst förhållanden råder i Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp 
av övergödande ämnen har gett resultat, men återhämtningstiden är lång. Ut-
släppen behöver minska ytterligare, framförallt från jordbruket och internationell 
sjöfart. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är viktiga. Höga ambitionsnivåer i 
det internationella arbetet behövs.

7. Ingen övergödning

NÅR VI MILJÖKVALITETSMÅLEN?

MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet. Prognos för år 2020.

Halterna av växthusgaser ökar, framförallt på grund av utsläpp från användning 
av fossilt bränsle, huvudsakligen i el- och värmeproduktion, industriprocesser och 
transporter. De globala utsläppen behöver på sikt nå ner kring noll för att undvika 
en temperaturökning över två grader och minska risken för farlig klimatpåverkan. 
Stora samhällsförändringar, liksom utveckling av teknik. En ny internationell 
klimatöverenskommelse krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

Trots att halterna minskar, orsakar luftföroreningar alltjämt betydande skador på 
människors hälsa, på växtlighet och på kulturföremål. Fler åtgärder måste vidtas 
innan miljökvalitetsmålet kan nås. Insatser i EU och internationellt behövs för 
att minska halterna av partiklar och marknära ozon. Nationellt, är ytterligare 
åtgärder angelägna för att minska utsläppen av kväveoxider, liksom av partiklar 
från användning av dubbdäck

Nedfallet av försurande ämnen minskar, liksom antalet försurade sjöar och  
vattendrag. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen från landbaserade 
källor i Europa och internationell sjöfart. Den nya luftvårdsstrategin och revide-
ring av takdirektiv inom EU är viktiga insatser. Nationellt krävs åtgärder främst 
för att minska skogsbrukets påverkan.

Strålsäkerheten utvecklas positivt inom flera områden. Antalet fall av hudcancer 
har dock ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en 
förändring av livsstil och attityder kring utseende och solning. Även om expo-
neringen för UV-strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en 
period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten 
påbörjats. Montrealprotokollet, det viktigaste styrmedlet, är framgångsrikt. Lust-
gas, fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta 
produkter är dock alltjämt problem. Fortsatt internationellt arbete och nationellt 
omhändertagande av rivningsavfall är viktigt.

Vissa miljögifter minskar, men för många ämnen saknas kunskap om deras effek-
ter för människa och miljö. Global konsumtion leder till allt större kemikalie- och 
varuproduktion och skapar ökad diffus spridning av farliga ämnen. Användningen 
av särskilt farliga ämnen har börjat begränsas inom EU. Intresset för att frivilligt 
ersätta farliga ämnen ökar inom många sektorer. Lagstiftning behöver i vissa fall 
utvecklas för att få giftfria kretslopp.

1. Begränsad klimatpåverkan

6. Säker strålmiljö

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

5. Skyddande ozonskikt

4. Giftfri miljö

* målår 2050 i en första etapp.

JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade  

styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns  

i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön.

NEJ: Det är inte möjligt att nå miljökvaltetsmålet till 

2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning 

av utvecklingen i miljön saknas.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nära

Nära
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MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet. Prognos för år 2020.

Alltför få sjöar och vattendag uppnår god ekologisk och kemisk status. Fysisk 
påverkan, övergödning, försurning och miljögifter utgör problem. Restaurering av 
sjöar och vattendrag och undanröjande av vandringshinder kräver ökade åtgärder 
och mer resurser. Miljöåtgärder kopplat till vattenkraft behövs. Genomförande av 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram är avgörande.

Grundvattnets kvalitet är inte tillfredsställande överallt. Bristande kunskap och 
otillräcklig hänsyn i samhällplaneringen är några av förklaringarna till proble-
men. Utökad och förbättrad övervakning krävs för att kunna hitta, prioritera och 
åtgärda problem. Fler vattenskyddsområden behövs. Åtgärder inom miljötillsyn, 
samhällsplanering, vattenförvaltning och jordbrukssektorn behöver förstärkas och 
användningen av naturgrus måste minska.

Övergödning, miljögifter och svaga fiskbestånd utgör problem. Marint skräp, främ-
mande arter och exploatering av känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkar 
negativt. Konflikter mellan bevarande och nyttjande i kustområden kräver ökad 
tillsyn, planeringsunderlag och vägledning kring strandskydd och vattenverksam-
het. Havsmiljödirektivets åtgärdsprogram är viktigt. Höga ambitionsnivåer i det 
internationella arbetet behövs.

Vindkraft, gruvindustri, terrängkörning och turism kan påverka miljön negativt.  
Mer kunskap om fjällens kulturmiljövärden behövs, liksom om hur mycket 
störningar fjällens ekosystem tål. Fjällmiljön påverkas även av pågående klimat-
förändringar. Insatser för att hantera markanspråk i fjällen behövs, liksom bättre 
förutsättningar för ett betespräglat fjällandskap och anpassad terrängkörning.

Antalet främmande arter fortsätter att öka. Större hänsyn behövs när resurser 
nyttjas, liksom ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Sverige måste även 
påverka internationellt. Styrmedel saknas eller tillämpas inte. Det finns inte till- 
räckliga resurser för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster på sikt ska 
kunna bevaras.

Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många naturtyper och 
arter har inte gynnsam bevarandestatus. Jordbruksmarkens produktionsförmåga 
bedöms i stort vara godtagbar. Ökade möjligheter att bo och verka på lands- 
bygden är avgörande för ett hållbart och livskraftigt jordbruk i hela landet. Gårds-
stödet och landsbygdsprogrammets miljöersättningar är centrala och justeringar 
behövs för att förbättra miljöeffekterna.

Utveckling mot en hållbar bebyggelsestruktur i både de snabbt växande och de 
minskande tätorterna är den största utmaningen. Många kommuner och städer 
har en allt större helhetssyn på stadsutvecklingen och satsar på bilfria transporter 
som kollektivtrafik, cykel och gång. Byggnaderna blir allt mer energieffektiva. 
Takten i arbetet för att minska buller och problem i inomhusmiljön behöver dock 
öka. Insatser kopplat till bebyggelsestruktur och transporter, den fysiska sam-
hällsplaneringen, hållbara byggnader samt hushållning med resurser behövs.

Arealen gammal skog och skyddad skog ökar. Bevarandestatusen är otillräcklig 
för flera skogstyper och många skogslevande arter är hotade. Kvaliteten på och 
omfattningen av åtgärder för att motverka habitatförlust och fragmentering, be- 
höver öka. Insatser pågår för att förbättra miljöhänsynen vid avverkningar. En 
heltäckande översyn av styrmedel behövs, liksom fortsatt skydd och ökad tillämp-
ning av hyggesfria brukningsmetoder.

Värdefulla våtmarker skadas fortfarande på grund av exploateringar och bristande 
hänsyn. Tidigare markavvattning, klimatförändringar och övergödning påverkar 
natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster negativt. Arbetet med skydd, 
skötsel, restaurering och återskapande behöver öka. Insatser behövs för att för-
bättra hänsyn inom jord- och skogsbruk samt rättstillämpning och tillsyn.

15. God bebyggd miljö

14. Storslagen fjällmiljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

13. Ett rikt odlingslandskap

8. Levande sjöar och vattendrag

10. Hav i balans samt  
 levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

9. Grundvatten av god kvalitet

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Executive summary

THE PURPOSE OF THE SWEDISH ENVIRONMENTAL OBJECTIVE SYSTEM is to provide both a 
structure for the environmental work and systematic follow-up of environmental 
policy. The environmental objectives system consists of the generational goal, 16 
environmental quality objectives, specifications for each of the environmental qua-
lity objectives and 24 milestone targets. The overall aim of Swedish environmental 
policy is to hand over, by 2020, a society in which the major environmental pro-
blems facing the country have been solved without increasing the environmental 
and health problems of other countries. The generational goal is intended to guide 
environmental action at every level in society. The environmental quality objec-
tives describe the state of the Swedish environment which environmental action 
is to result in. The generational goal and the 16 environmental quality objectives 
have been adopted by the Riksdag (the Swedish Parliament). 

The follow-up of the environmental objectives consists of an annual review and 
regular detailed evaluations. The annual reviews are reported at the end of March 
every year, by 31 March 20156. The aim of the annual review is to provide the 
Swedish government and parliament with sufficient background information for 
the budget proposal.

The detailed evaluations are key to bringing about strategic measures and pro-
viding a broad picture of the status of the environment and progress being made 
with the environmental work. The evaluations are intended as a basis for the 
government's policies and priorities and for the government agencies' planning 
and development of their activities. They are also intended to provide support for 
public debate and guidance for the environmental work of stakeholders. Detailed 
evaluations have previously been carried out in 2004, 2008 and 2012.

The 2015 detailed evaluation consists of three parts. In this first interim report, 
eight national government agencies present an analysis and assessment of Sweden's 
16 environmental quality objectives. The Environmental Protection Agency, Agency 
for Marine and Water Management, the Forestry Agency, Board of Agriculture, 
National Board of Housing, Building and Planning, Chemicals Agency, Radiation 
Safety Authority and Geological Survey of Sweden have evaluated one or more of 
the environmental quality objectives. The Environmental Protection Agency is also 
responsible for coordination and providing support relating to methods.

Reports on the results from three focal areas - sustainable consumption,  
sustainable towns and cities and the environmental work of industry – will be  
presented later in the year, along with the Environmental Protection Agency's 
overall analysis and assessment.

6 
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Assessment of whether the 
environment quality  
objectives are being achieved

For each environmental quality objective, the competent government agency has 
carried out an assessment to determine whether the objective has been or could be 
achieved by the year 2020 (2050 for Reduced Climate impact). The assessment is 
based not only on the environmental quality or the status that the environmental 
quality objective describes, but also on whether or not the preconditions will be 
met by 2020, i.e. whether instruments have been approved and are in place to 
enable sufficient measures to be completed prior to 2020. 

There are three alternative assessment phrases for the objective as a whole:

The environmental quality objective has been achieved or could be achieved. 

The environmental quality objective has partly been achieved or could partly 
be achieved. 

The environmental quality objective has not been achieved and cannot be 
achieved with existing and approved instruments and measures.

Forecast for the trend in environmental status
In addition to whether or not the environmental quality objective is being achie-
ved, each government agency also assesses the trend in environmental quality or 
the status that the environmental objective describes, after 2020/2050. For use in 
this assessment, a trend analysis and forecast (including external factors and/or 
assumptions concerning future developments in the environmental work) are also 
prepared. The summary trend is described using one of the following alternatives:

POSITIVE TREND

The trend in the state of the environment is positive. In recent years, major initia-
tives have taken place within society which are considered to benefit the state of 
the environment and/or it is possible to discern a positive trend in the state of the 
environment, both now and in the short/medium/long term. 

 

No

Yes

Close
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NEUTRAL TREND

No clear trend in the state of the environment can be seen. In recent years, nothing 
of significance has occurred and/or it is not possible to discern any clear trend in 
the state of the environment, both now and in the short/medium/long term; alter-
nating positive and negative trends within the objective cancel each other out. 

NEGATIVE TREND

The trend in the state of the environment is negative. In recent years, initiatives 
have taken place within society which work counter to the environmental quality 
objective and/or it is possible to discern a negative trend in the state of the envi-
ronment, both now and in the short/medium/long term.

UNCERTAIN TREND

There is insufficient knowledge and/or underlying data concerning the environme-
ntal trend. It is not possible to discern any trend.
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Eutrophying substance loads are declining and the situation has improved in 
certain areas. Conditions are worst in the Baltic Sea. Action to curb nutrient 
emissions has produced results, but recovery is slow. Emissions, particularly 
from agriculture and international shipping, must be reduced further. The action 
programme for water management is important. Higher aspirations are needed for 
the international work.

7. Zero Eutrophication

WILL THE ENVIRONMENTAL QUALITY OBJECTIVES BE ACHIEVED?

OBJECTIVE Assessment of prospects of meeting the objective. Forecast for 2020.

Greenhouse gas concentrations are increasing, primarily due to emissions arising 
from the use of fossil fuels, principally in connection with electricity and heat 
generation, industrial processes and transport. Global emissions in the long-term 
need to be around zero in order to avoid a temperature rise in excess of two degrees 
and to minimise the risk of dangerous climatic impact. Major societal changes such 
as technological developments. A new international climate agreement is required, 
along with stringent new national policy instruments.

Despite a fall in concentrations, air pollution still causes significant damage to 
human health, vegetation and cultural heritage. Further action is needed before 
the environmental quality objectives can be met. EU and international initiatives 
must be carried out to reduce concentrations of particulates and ground-level 
ozone. At national level, additional action is required to curb emissions of nitro-
gen oxides and of particulates from the use of studded tyres.

The fallout of pollutants causing acidification is declining, as is the number of 
acidified lakes and watercourses. Further action is needed to reduce emissions 
from land-based sources in Europe and international shipping. The new clean 
air strategy and the revision of the National Emission Ceilings Directive in the 
EU are important initiatives. At national level, action is particularly needed to 
mitigate the effects of forestry.

Radiation safety has developed positively in many areas. However, incidences of 
skin cancer have been rising over a long period. To reduce exposure to ultraviolet 
radiation, lifestyles and attitudes to sunbathing and personal appearance need 
to change. Even if exposure declines, incidences of cancer will continue rising 
for some time, as it can take decades for skin cancer to develop.

Thinning of the ozone layer has ceased, with much evidence indicating that it 
has started to regenerate. The Montreal Protocol is the most important policy in-
strument for this and has proved to be successful. However, continued use of the 
ozone-depleting substance nitrous oxide and emissions from end-of-life products 
remain a problem. Further international work and the national management of 
demolition waste are important.

Certain environmental toxins are declining, although in the case of many substances, 
there is a lack of knowledge regarding their effects on humans and the environment. 
Rising global consumption is leading to higher production of chemicals and other 
products, and with it the diffuse dispersal of dangerous substances. Restrictions 
on the use of particularly dangerous substances have been introduced within the 
EU. Interest in voluntarily substituting dangerous substances is increasing in many 
sectors. The legislation must be developed in certain cases in order to bring about 
toxin-free lifecycles.

1. Reduced Climate Impact

6. A Safe Radiation  
 Environment

2. Clean Air

3. Natural Acidification Only

5. A Protective Ozone Layer

4. A Non-Toxic Environment

* Target year 2050, as a first step.

YES: The environmental quality objective will be achieved  
with policy instruments already decided on and with  
measures implemented before 2020.

POSITIVE: The trend in the state of 
the environment is positive.

CLOSE: The environmental quality objective is close to being 
achieved. Plans now exist for policy instruments that will be 
decided on before 2020.

NEUTRAL: No clear trend in the state of 
the environment can be seen.

NO: It is not possible to achieve the environmental quality 
objective by 2020 on the basis of policy instruments 
already decided on or planned.

NEGATIVE: The trend in the state of 
the environment is negative.

UNCLEAR: Insufficient data are available to  
assess the trend in the state of the environment.

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Close

Close
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OBJECTIVE Assessment of prospects of meeting the objective. Forecast for 2020.

Too few lakes and watercourses are achieving a good ecological and chemical  
status. Physical disturbance, eutrophication, acidification and environmental 
toxins are problems. The restoration of lakes and watercourses and the elimina-
tion of obstacles to migration require increased measures and more resources. 
Environmental actions linked to hydroelectric power are needed. Implementation 
of the action programme for water management is crucial.
Groundwater quality is unsatisfactory everywhere. Lack of knowledge and insuf-
ficient consideration in the physical planning process provide some explanation 
for the problem. Expanded and improved monitoring is essential in order to 
identify, prioritise and remedy problems. More water protection areas are needed. 
Measures within environmental supervision, planning, water management and 
agriculture must be strengthened and the use of natural gravel must decrease.
Eutrophication, toxic pollutants and low fish stocks are problematic. Marine litter, 
alien species and exploitation of sensitive habitats and cultural heritage are having 
a negative impact. Conflicts between conservation and utilisation in coastal areas 
are necessitating increased supervision, planning information and guidance regar-
ding shore protection and water activity. The action programme for water manage-
ment is important. Higher aspirations are needed for the international work.

Wind power, mining, off-road driving and tourism can have an adverse impact 
on the environment. More needs to be known about mountain cultural heritage, 
and about how much disturbance mountain ecosystems can withstand. Ongoing 
climate changes also have an impact on mountain environments. Initiatives to 
address land demands in mountain areas are needed, as are better conditions for 
a mountain landscape characterised by grazing and appropriate off-road driving.

The number of alien species is continuing to rise. Resources must be used with 
greater care, and natural environments better protected and managed. Sweden 
must also take the lead internationally. Policy instruments are either not in place 
or not being applied. Resources are insufficient to allow the conservation of bio-
diversity and ecosystem services in the long term.

The cultivated landscape is still contracting in extent, and many habitats and 
species do not have a favourable conservation status. The production capacity 
of agricultural land is generally considered to be satisfactory. Improving opp-
ortunities to live and work in rural areas are crucial for sustainable and viable 
agriculture throughout the country. The single farm payment scheme and the 
environmental grants under the rural development programme play a central role, 
and adjustments are needed to improve the environmental impact.

Progress towards a sustainable built environment in both rapidly growing and 
shrinking urban areas represents the biggest challenge.  Many municipalities and 
cities are adopting an increasingly holistic approach to urban development, and 
focusing on car-free transport such as public transport, cycling and walking. Buil-
dings are becoming more and more energy-efficient. However, the work to reduce 
noise and problems in indoor environments needs to be accelerated. Initiatives 
linked to the built environment and transport, physical planning, sustainable 
buildings and resource efficiency are needed.

The area covered by old forest and protected forest is increasing. The conservation 
status of many forest types is inadequate, and many forest species are threatened. 
The quality and scope of measures to counter loss of habitat and fragmentation 
must increase. Initiatives are taking place to improve environmental considerations 
in connection with felling. A comprehensive review of instruments is required, as 
is continued protection and increased application of clear-felling forestry methods.

Valuable wetlands are still being damaged due to exploitation and insufficient 
consideration. Previous drainage, climate changes and eutrophication are having 
a negative impact on natural and cultural assets and ecosystem services. Work 
on protection, care, restoration and recreation needs to increase. Initiatives are 
needed to increase the consideration shown by the agricultural and forestry indu-
stries, in addition to application of the law and supervision.

15. A Good Built Environment
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan  
på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för  
hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås.

Riksdagen har fastställt två preciseringar: 

TEMPERATUR: Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst  

två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka inter- 

nationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

koNcENTRATIoN: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att  

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån  

högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Sammanfattning

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE UPPNåTT ocH koMMER INTE kUNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESlUTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

UTVEcklINGEN I MIljöN äR NEGATIV.

De globala utsläppen av växthusgaser (till största delen till följd av fossilbränsle 
användning) fortsätter att öka, liksom halterna i atmosfären, vilket leder till upp-
värmning och andra förändringar i klimatet. Ju mer omfattande klimatföränd-
ringarna framöver blir, desto mer ökar riskerna för allvarliga, genomträngande 
och bestående effekter för människor, samhällen och ekosystem. För att begränsa 
risken för farliga konsekvenser av klimatförändringarna är målsättningen att 
hålla den globala temperaturökningen under två grader. För att kunna klara detta 
behöver de globala utsläppen nå ner kring noll, under det innevarande seklet. Inte 
minst till följd av den nuvarande stora användningen och beroendet av fossila 
bränslen, kräver en sådan utveckling genomgripande förändringar i så gott som 
alla samhällssektorer, världen runt. Teknik- och systemskiften sker i princip stän-
digt. Utmaningen är att dessa skiften framöver, konsekvent och i tillräcklig hastig-
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het, behöver gynna en omställning mot successivt lägre växthusgasutsläpp. Detta 
behöver ske i samspel med andra viktiga samhällsmål. Internationellt samarbete 
kommer att vara nödvändigt. 

Sverige har som vision att år 2050 inte längre bidra till utsläpp av växthusgaser. 
Med dagens insatser nås inte visionen. Flertalet befintliga styrmedel behöver skär-
pas, och nya införas. Breda politiska överenskommelser och långsiktiga spelregler 
är viktiga faktorer. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

Enligt riksdagsbeslut är miljökvalitetsmålets innebörd att ökningen av den globala 
medeltemperaturen ska begränsas till högst två grader Celsius jämfört med för-
industriell nivå (det så kallade tvågradersmålet). Sverige ska verka internationellt 
för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. Sveriges klimatpolitik syftar till 
att minska utsläppen både nationellt och internationellt. EU är plattformen för en 
svensk klimatpolitik som är internationellt samordnad. Sverige ska ta sin del av 
ansvaret för att begränsa utsläppen både genom det vi gör hemma, i arbetet inom 
EU och internationellt. För att klara tvågradersmålet ska den svenska klimat-
politiken utformas så att den bidrar till att halten av växthusgaser i atmosfären på 
lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm (miljondelar) koldioxidekvivalenter1. 

Den senaste klimatpropositionen2 summerar Sveriges bidrag i det globala ansva-
ret med visionen om att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthus-
gaser, en vision som riksdagen har ställt sig bakom. På kortare sikt finns dessutom 
ett mål till 2020 för minskningen av utsläppen från den så kallade icke handlande 
sektorn (se uppföljningen av etappmålet om växthusgaser3) liksom flera andra mål 
och prioriteringar av relevans för den svenska klimatstrategin. 

 

1 Koldioxidekvivalent är mängden av en växthusgas, t ex  metan, uttryckt som den mängd 
koldioxid som ger samma växthuseffekt.

2 Regeringens proposition 2008/09:162.
3 Redovisas i Årlig uppföljning 2015 av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål.
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Tvågradersmålet från flera perspektiv
Hur två graders temperaturökning ska kunna undvikas kan beskrivas på flera sätt. 

Utgångspunkten i Begränsad klimatpåverkan är den koncentration vid vilken växt-

husgaserna i atmosfären behöver stabiliseras för att med rimlig sannolikhet klara 

målet4. 

För att uppnå en sådan långsiktig stabilisering behöver den globala utsläppsök-

ningen inom en snar framtid vända till en stadig minskning; ner mot nivåer nära 

noll eller under noll5 under andra halvan av seklet. Ett kompletterande perspektiv 

är därför att beskriva hur snabbt utsläppen behöver minska för att nå den efter-

strävade stabiliseringen. IPCC anger i AR56 att de globala utsläppen för att san-
nolikt7 klara målet behöver minska med 40 till 70 procent till 2050, för att sedan 

i princip nå noll eller under noll under andra halvan av seklet. Ett ytterligare per-

spektiv på hur tvågradersmålet kan klaras, är en beskrivning av den totala mängd 

utsläpp som atmosfären då kan ta emot (det så kallade utsläppsutrymmet, eller 

utsläppsbudgeten), se avsnitt 1.2.  

4 Denna koncentration är alltså 400 ppm koldioxidekvivalenter. IPCC anger för 
”tvågradersscenariet” RCP2,6 (se faktaruta om RCP i avsnitt 1.2) koncentrationer 
av växthusgaser på 430-470 ppm koldioxidekvivalenter år 2100. Dessa nivåer är i 
linje med en minskning efter 2100 till en långsiktig stabilisering på under 400 ppm 
(miljökvalitetsmålets precisering).

5  Nivåer under noll innebär ”negativa utsläpp”, vilket t ex  kan uppnås genom CCS 
(Carbon Capture and Storage).

6 Assessment Report 5, se vidare i avsnitt 1.2.
7 Med ”sannolikt” i kursivering avses här och fortsättningsvis >66 procent sannolikhet.
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1.1 Aktuell situation för miljötillståndet
Koldioxidhalter över 400 ppm har uppmätts i atmosfären under de senaste åren, 
vilket är högre än vad halten har varit på minst 800 000 år. Den sammanlagda 
halten av växthusgaser8 är idag cirka 470 ppm koldioxidekvivalenter, och ökar för 
varje år. Figur 1.1 visar utvecklingen för koncentrationen av koldioxid, den mest 
betydelsefulla av de växthusgaser som människan släpper ut. Utsläpp av partiklar 
påverkar också klimatet9. Sotpartiklar har en nettouppvärmande effekt, medan 
till exempel sulfat- och nitratpartiklar ger en kylning. Den sammanlagda effekten 
av partikelutsläppen uppskattas vara kylande. Totalt beräknas halten av samtliga 
klimatpåverkande gaser och partiklar i atmosfären motsvara cirka 435 ppm kol-
dioxidekvivalenter. 

Den globala medeltemperaturen är idag cirka 0,8 grader högre än medeltempe-
raturen under 1800-talets andra hälft (figur 1.2). Vart och ett av de senaste tre 
årtiondena har varit varmare än samtliga föregående årtionden så långt tillbaka 
som det finns globala mätdata. Det senaste årtiondet har varit det varmaste under 
perioden. Den nuvarande genomsnittstemperaturen på norra halvklotet är sanno-
likt den högsta på minst 1 400 år. 

8 De gaser som avses är koldioxid, metan, lustgas och de fluorerade gaserna HFC, PFC, 
SF6 och NF3 (den så kallade Kyotokorgen), samt de växthusgaser som hanteras under 
Montrealprotokollet.

9 Partiklarna är kortlivade i luften och har därför inte samma långvariga påverkan som de 
flesta växthusgaser har.

ppm

Figur 1.1. Koncentration av koldioxid i atmosfären, årsmedelvärden 1989–2014

 KÄLLA: ACES, STOCKHOLMS UNIVERSITET INOM MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAMMET
KLIMATPÅVERKANDE ÄMNEN PÅ SVALBARD MED EN MÄTSTATION PÅ SVALBARD
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Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökar på grund av mänskliga utsläpp och avskogning. 
Trenden under de senaste åren visar på en årlig ökning med cirka 0,5 procent. Den förindustriella 
nivån var ca 290 ppm.  
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Utöver temperaturökningen märks den pågående klimatförändringen även i 
observationer av exempelvis tillbakagången för majoriteten av jordens glaciärer, 
stigande havsnivåer (figur 1.3), förändrade nederbördsmönster och minskningen 
av havsisen i Arktis. En del extrema väderhändelser har blivit mer frekventa. Den 
ökade koldioxidhalten i atmosfären har också lett till en pågående försurning av 
världshaven, då en del av den till atmosfären tillförda koldioxiden löses i haven. 

Dessa förändringar i klimatet har redan fått konsekvenser för ekosystem och 
människans samhällen världen runt. Det handlar globalt sett bland annat om ska-
dor på känsliga ekosystem såsom korallrev, påfrestningar på färskvattenresurser 
till följd av förändrad nederbörd och avsmältning av snö och is, och påverkan 

Avvikelser (°C) i förhållande till 1961–1990

Figur 1.2. Observerade avvikelser av global genomsnittlig yttemperatur
för land och hav 1850–2012
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 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2013: CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS.
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP I TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT

OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE

Observerade avvikelser för globala genomsnittliga yttemperaturer för land och hav från 1850 
till 2012 från tre dataserier. Övre fältet: årsmedelvärden. Nedre fältet: tioårsgenomsnitt, samt 
med skuggning uppskattad osäkerhet för en av dataserierna (den i svart). Avvikelserna är i 
förhållande till genomsnittet för 1961−1990.
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(huvudsakligen negativ) på skördar. I Sverige och övriga Nordeuropa kan utveck-
lingen sammanfattas med att det generellt har blivit varmare och blötare10. 

1.2 Scenarier för utsläpp globalt
Under 2013–2014 publicerade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) de tre delrapporterna och en syntesrapport i sin femte stora 
utvärdering om klimatförändringarna (Assessment Report 5 – AR5). Av utvärde-
ringen framkommer att det med kraftiga utsläppsreduktioner fortfarande är möj-
ligt att hålla temperaturökningen under två grader. 

I IPCC:s referensscenarier fortsätter däremot de globala utsläppen att öka. Sett 
till faktorer med stor betydelse för energirelaterade utsläpp, karaktäriseras refe-
rensscenarierna på global nivå ofta av måttlig befolkningsökning med en stabili-
sering vid det innevarande seklets slut, snabb men avsaktande ökning i inkomster, 
nedgång i energiintensitet och relativt oförändrad kolintensitet. Generellt sett vän-
tas kommande årtiondens förändringar i befolkning, inkomst, energiintensitet och 
energianvändning per capita vara större i utvecklingsländerna jämfört med dagens 
industriländer. Det kan noteras att även om referensscenarierna innebär obefintlig 

10 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

mm

Figur 1.3. Genomsnittlig global havsnivåhöjning

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2013: CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS. CONTRIBUTION OF WORKING GROUP I
TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

Genomsnittlig global havsytenivå i förhållande till genomsnittet för 1900–1905 för den längsta 
dataserien, och med alla dataserier justerade för att ha samma värde 1993 då satellitmätningar 
togs i bruk. Alla tidsserier (färgade linjer indikerar olika dataserier) visar årsvärden och osäkerheter 
markeras med färgad skuggning.
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klimatpolitik, ingår även i dessa scenarier andra åtgärder med bäring på klimatut-
släpp, exempelvis insatser för reduktion av luftföroreningar. 

När det gäller uppskattningarna om framtida utsläpp från jordbruk, skogs-
bruk och annan markanvändning (Agriculture, Forestry and Other Land Use 
– AFOLU), är osäkerheterna större. Beräkningarna är bland annat beroende av 
teknologisk utveckling, liksom en förväntat avtagande takt i jordbruksmarkens 
expansion – en bieffekt av nedsaktande befolkningstillväxt. Markanvändningsre-
laterade utsläpp under det kommande århundrandet beräknas, med reservation 
för osäkerheterna, bli små jämfört med utsläppen från fossilbränslen och industri. 
Vissa modeller visar till och med på att markanvändningssektorerna skulle utgöra 
en netto-kolsänka mot slutet av seklet. 

Huvuddelen av referensscenarierna resulterar i en framtida utveckling i linje 
mellan RCP6,0 och RCP8,5 – se figur 1.4

Figur 1.4. Scenarier för växthusgasutsläpp

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: 
MITIGATION OF CLIMATE CHANGE. CONTRIBUTION OF WORKING GROUP III 

TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

 

Utvecklingsvägar för globala utsläpp av växthusgaser (GtCO2-ekvivalenter/år) i referens- och 
utsläppsminskningsscenarier för olika haltnivåer på längre sikt.
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RcP – en ny generation scenarier
Inför IPCC:s nya utvärderingsrapport AR5 har en ny uppsättning scenarier  
för framtida klimatpåverkan arbetats fram, benämnda RCP (Representative 
Concentration Pathways). Scenarierna är namngivna efter nivån av strål-
ningspådrivning år 2100, jämfört med år 1860. 

Strålningspådrivningen är skillnaden mellan mängden energi från sol-
instrålning som träffar jorden och hur mycket energi som jorden strålar ut  
till rymden igen. Denna energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m2. 
Strålningspådrivningen är i princip noll när klimatsystemet är i balans.   

Scenarierna är RCP2,6, RCP4,5, RCP6,0 och RCP8,5, där siffrorna alltså 
står för strålningspådrivningen, i W/m2, – högre tal betyder med andra ord 
större klimatförändring. Var och en av de fyra scenarierna kan nås genom en 
rad olika socio-ekonomiska och tekniska utvecklingsvägar. Endast RCP2,6 
innebär att två graders temperaturökning sannolikt undviks.     

Figur 1.5. Sannolikhet för olika uppvärmningsnivåer och återstående år av förbrukning 
om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer.

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN CARBON BRIEF.
HTTP://BIT.LY/CARBONCOUNTDOWN

Illustration baserad på kolbudgetar och sannolikhetsbedömningar för den fortsatta uppvärmning-
ens storlek hämtade från IPCC:s senaste utvärderingsrapport AR5.

0

75

50

25

33%

66%

33%

66%
50%

50%
33%

66%
50%

3ºC

2ºC

1,5ºC

Sa
nn

ol
ik

he
t a

tt 
hå

lla
 s

ig
 u

nd
er

 år

 6
5,

6

 55,7

 33,3
 28,4

 20,9

 17,2

 9,8  6,0

76
,8



36 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

Sedan 1870 har mänskligheten släppt ut drygt 500 miljarder ton kol till atmosfä-
ren. För att sannolikt kunna hålla höjningen av jordens medeltemperatur till under 
två grader behöver de ackumulerade utsläppen begränsas till cirka 1000 miljarder 
ton kol. Det innebär alltså att mer än hälften av detta utsläppsutrymme (”kolbud-
geten”) redan har förbrukats. En högre sannolikhet att undvika två graders tempe-
raturhöjning skulle innebära ett ännu mindre återstående utsläppsutrymme. Med 
dagens utsläppsnivåer kommer utsläppsutrymmet snabbt att förbrukas (se figur 
1.5). Därför behöver de globala utsläppen kulminera och börja minska inom en 
mycket snar framtid. Utsläppen behöver därefter minska i snabb takt och nå nära 
noll, eller till och med negativa nivåer, före det här århundradets slut.

1.3 Scenarier för Sverige 
För utsläppsscenarier fram till 2020 hänvisas till uppföljningen av etappmålet om 
utsläpp av växthusgaser (se Årlig uppföljning 2015 av Sveriges miljökvalitetsmål 
och etappmål). 

Gällande scenarier för hur utsläppen av växthusgaser skulle kunna utvecklas 
fram till år 2050 (till vilket år den svenska visionen om nettonollutsläpp gäller) är 
dessa osäkra. Tidsperspektivet är långt och resultaten är beroende av många fak-
torer vars utveckling är mycket svåra att förutsäga. 

I Naturvårdsverkets rapport Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimat- 
utsläpp 205011 utvecklades, alla osäkerheter till trots, ett referensscenario (upp-

11 Naturvårdsverket, 2012: Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.

Miljoner ton CO2-ekv

Figur 1.6. Utsläpp i Sverige av växthusgaser 1990–2013 per sektor,
samt referensscenario till 2050

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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daterat 2015 – figur 1.6). Scenariot utgår från att dagens befintliga styrmedel 
behålls enligt nuvarande beslut. 

I referensscenariot minskar utsläppen till cirka 48 miljoner ton år 2050. Det 
är en svag minskning jämfört med dagens nivå, och 33 procent under 1990 års 
utsläppsnivå. År 2050 beräknas utsläppen från industri och transporter dominera, 
men även jordbrukets metan - och lustgasutsläpp finnas kvar. Industriproduktionen 
antas öka men användningen av el och biobränslen ökar mer än användingen av 
fossila bränslen vilket resulterar i att utsläppen ligger kvar på dagens nivåer. En 
fortsatt energieffektivisering och lägre andel fossila bränslen medför att utsläp-
pen från inrikes transporter minskar något, vilket de också gör från jordbruket. 
Utsläppen från el  och fjärrvärmeproduktion och från bostäder och lokaler når 
låga nivåer. I dessa sektorer återstår endast utsläpp från förbränning av avfall 
och biobränslen. När resultaten från referensscenariot delas upp i utsläpp från de 
verksamheter som omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU-ETS), 
respektive övriga utsläpp som omfattas av EU:s beslut om fördelning av utsläpps-
minskningsåtaganden mellan medlemsländer, Effort Sharing Decision (ESD), visar 
det sig att utsläppsminskningarna i scenariot främst ligger i sektorerna som inte 
omfattas av handelssystemet.

I Naturvårdsverkets färdplansunderlag togs även två målscenarier fram (upp-
daterade 201512 – figur 1.7), för att illustrera möjliga vägar mot 2050-visionen. 

12 Målscenarierna baseras på oförändrade antaganden jämfört med år 2012 när färdplans-
underlaget togs fram, men är justerade så att de är konsistenta med de historiska utsläppen 
1990–2013 enligt utsläppsrapporteringen år 2015.

Historiska utsläpp

Målscenario 2

Referensscenario

Målscenario 1

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 1.7. Historiska utsläpp av växthusgaser 1990–2013, referensscenario till 2050
(se även figur 1.6) samt målscenarier för utsläppsminskningar till 2050
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Visionen och förslag till hur den kan nås utreds för närvarande närmare av  
Miljömålsberedningen13.   

1.4 Aktuell situation för miljöarbetet (utsläppstrender historiskt)

1.4.1 gloBalt

De globala växthusgasutsläppen har fortsatt att öka och är idag högre än vad de 
någonsin varit tidigare. 

Hälften av alla antropogena14 utsläpp av växthusgaser sedan år 1750, har skett 
under de senaste 40 åren. De årliga utsläppen har ökat sedan år 1970, med den 
största ökningstakten efter år 2000. Under perioden 2000–2010 var ökningen  
1 miljard ton koldioxidekvivalenter per år (2,2 procent) jämfört med 0,4 miljarder 
ton (1,3 procent) per år perioden 1970–2000. 

Koldioxidutsläppen bidrog med 76 procent av de antropogena växthusgas-
utsläppen år 2010. Metan bidrog med 16 procent, lustgas (dikväveoxid) med  
6 procent och fluorerade gaser med cirka 2 procent (figur 1.8). 

13 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – förslag till klimatpolitiskt 
Ramverk. 

14 Från människan härstammandes.

Miljarder ton koldioxidekvivalenter/år (GtCO2-ekv/år)

Figur 1.8. Totala årliga antropogena utsläpp av växthusgaser i världen, 1970–2010

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE.
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

Globala utsläpp fördelade per gas samt för CO2 uppdelat på förbränning av fossila bränslen och 
industriprocesser respektive på skogsbruk och annan markanvändning (FOLU). På höger sida av 
figuren är utsläppen år 2010 nedbrutna per komponent med osäkerheten redovisad med 
osäkerhetsstapel. Icke-koldioxidutsläpp är omräknade till CO2-ekvivalenter baserat på 
GWP100-värden från IPCC:s andra utvärderingsrapport (IPCC, 1996).
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Utsläppen kommer globalt sett främst från energitillförsel, industrisektorn, 
AFOLU (jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning) samt från transporter 
(figur 1.9).

Figur 1.9. Totala antropogena utsläpp av växthusgaser år 2010 fördelat på de 
ekonomiska sektorerna el- och fjärrvärmeproduktion, jord- och skogsbruk, 
byggnader, transporter, industrin och övriga energirelaterade utsläpp

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE.
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT

 OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

Cirkeln visar andelen av de direkta utsläppen och den utskurna delen av cirkeln visar hur 
utsläppen från el- och fjärrvärme-produktion fördelas på slutlig användning i sektorerna 
energitillförsel, industrin, transporter, byggnader samt jord- och skogsbruk (AFOLU). 
Utsläpp i AFOLU inkluderar utsläpp från svedjebränning, torvbränning och -förmultning.
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Växthusgasutsläppen per capita är mycket ojämnt fördelade mellan världens 
länder (figur 1.10). Utsläpp från jordbruk och annan markanvändningen är den 
största utsläppskällan i låginkomstländer. I höginkomstländer är det energitillför-
sel och industriaktiviteter. Till tydliga tendenser hör att länderna utanför OECD 
står för en allt större del av utsläppen (den enskilt största utsläppsökningen har 
ägt rum i Kina) och att en växande andel av växthusgasutsläppen sker från till-
verkning av produkter som handlas över nationsgränser (figur 1.11). 

Ökad andel kol i världens bränslemix jämfört med andra energiråvaror har 
vänt den tidigare trenden med minskad koldioxidintensitet i världens energitillför-
sel till en svag ökning. Utvinningen av okonventionella fossila bränslen (exempel-
vis oljesand och skiffergas) har ökat under senare år. 

Beskrivningar av globala drivkrafter och förutsättningar samt en diskussion 
kring befintliga åtgärder och styrmedel globalt återfinns i kapitel 2.1 och 2.2.

Figur 1.10. Historisk utveckling av länders växthusgasutsläpp 
indelat efter inkomstgrupp

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE.
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

Vänster diagram visar totala utsläpp från 1970 till 2010 (miljarder ton CO2-ekvivalenter/år). 
Mittendiagrammet visar utvecklingen av årliga per capita utsläpp som medel- och medianvärden 
(ton CO2-ekvivalenter/capita). Höger diagram visar fördelningen av ländernas per capita utsläpp 
år 2010 inom varje inkomstgrupp (ton CO2-ekvivalenter/capita). Fördelning i inkomstgrupp 
enligt Världsbankens klassificering.
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Figur 1.11. Totala koldioxidutsläpp (miljarder ton per år) 
från förbränning av fossila bränslen fördelat på länders inkomstgrupper

Heldragen linje visar utsläpp inom ländernas gränser och punktlinjer visar utsläppens fördelning 
sett till var konsumtionen sker. De skuggade områdena visar nettoutbytet för utsläppen av 
handeln mellan länder i olika inkomstgrupper. Blå skuggning för länder med höga inkomster 
visar att dessa länder är nettoimportör av indirekta koldioxidutsläpp från handelsutbytet. Gul 
skuggning visar det omvända, att medelinkomstländer har nettoutsläpp i landet från produktion 
som exporteras till andra länder.

Miljarder ton koldioxid/år (GtCO2/år)

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE. 
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT 

OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.
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1.4.2 i sverige 

I Sverige har utsläppen av växthusgaser minskat med 6 procent sedan den  
Fördjupade utvärderingen 2012 (från 57,3 miljoner ton år 2012, till 53,9 miljoner 
ton år 2014 enligt preliminär statistik15), och med 25 procent sedan 1990. Figur 
1.12 visar utsläppsförändringen per sektor. Samtidigt har de svenska utsläppen, 
ur ett konsumtionsperspektiv (i vilket utsläppen beräknats med en konsumtions-
baserad metod där hänsyn tas till import/export – figur 1.13) inte minskat under 
2000-talet. 

15 Den preliminära statistiken för år 2014 publiceras under maj 2015.

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 1.12. Utsläpp av växthusgaser i Sverige, koldioxidekvivalenter i miljoner ton

Rapporterade utsläpp av växthusgaser inom Sverige per sektor till 2013.
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olika metoder för att redovisa utsläpp
Det finns flera metoder för att beräkna nationella utsläpp. De olika metoderna 
ger olika perspektiv och kompletterar varandra. Figur 1.12 visar utsläpp inom 
landets geografiska gränser. Detta, den produktionsbaserade (eller territoriella) 
metoden, är den metod som Sverige och andra länder använder i den officiella 
rapporteringen till FN:s klimatkonvention. Figur 1.13 visar istället utsläpp 
beräknade med en konsumtionsbaserad metod. Detta innebär att utsläppen 
från produktion av varor som importeras till Sverige inkluderas i de svenska 
utsläppen, samtidigt som de utsläpp som uppstår vid produktion av varor i 
Sverige för export exkluderas. 

Den ökande handeln mellan länder är en av orsakerna till ett allt större 
intresse för konsumtionsperspektivet. Men konsumtionsbaserade utsläpp 
är mer komplicerade att beräkna och bär på större osäkerhet, inte minst då 
många konsumtionsvaror består av sammansatta komponenter från olika  
tillverkare. 

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 1.13. Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion

Utsläpp orsakade av svensk konsumtion till 2012, fördelat på utsläpp i andra länder 
respektive utsläpp i Sverige.
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Utsläppen från energisektorn påverkas både av tillförsel och av efterfrågan på 
energi. På tillförselsidan har fossilbränsleanvändningen sedan lång tid minskat, 
dock med ibland kraftiga svängningar år från år beroende på vädersituation. Figur 
1.14 visar förändringar i Sveriges energitillförsel över tid (här ingår även energian-
vändning inom industri och transporter). 

Den ökning av vägtrafiken (både personbilstrafiken och godstrafiken) som 
pågått under decennier har under de senaste åren mattats av (figur 1.15). Gällande 
bränsleeffektivitet och koldioxidutsläpp per kilometer har utvecklingen varit posi-
tiv för personbilar, dock har den positiva utvecklingen gått något långsammare de 
senaste åren (figur 1.16). Bränslemässigt har utvecklingen karaktäriserats av en 
övergång från bensin till diesel, och en ökad användning av biodrivmedel16 (figur 
1.17). Genomslaget för eldrift har hittills varit relativt obetydligt. 

16 Ökningen har under senare år huvudsakligen berott på ökad inblandning av biodiesel i 
diesel.

TWh

Figur 1.14. Sveriges energitillförsel 1970–2013, exkl nettoelexport
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Användningen av fossila bränslen har minskat i Sverige, men de står fortfarande för en 
betydande andel av energitillförseln.

* Inklusive vindkraft fram till 1989.
** Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.
*** Till och med 1989 inkluderas utrikes flyg i posten.
**** Övriga bränslen ingår i biobränslen före 1983.
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Miljarder tonkilometer / miljarder personkilometer

Figur 1.15. Gods- och passagerartransporter 1990–2013
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Figur 1.16. Genomsnittliga koldioxidutsläpp per kilometer för nya bilar i Sverige 1990–2013

 KÄLLA: TRAFIKVERKET

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

0

50

100

150

200

250



46 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

Utsläpp från internationell sjöfart och internationellt flygresande är komplice-
rade att applicera per land, och ingår inte bland de utsläpp som länder har minsk-
ningsåtaganden för, inom FN. Man kan dock konstatera att internationellt har 
utsläppen ökat från dessa sektorer, och så även de mängder bränsle som bunkras i 
Sverige, i en jämförelse med 1990. 

Industrins utsläpp har minskat svagt i Sverige under 2000-talet, i hög grad 
relaterat till variationer i produktionsvolymer kopplat till konjunktursvängningar. 
Övergång till el och biobränsle inom industrins förbränning har också varit bidra-
gande till utsläppsminskningen. 

Det svenska jordbruket har generellt sett minskat i omfattning under 2000-talet, 
både sett till åkerareal och antal djur – detta är också en stor del i förklaringen till 
att också utsläppen från sektorn har minskat. 

Avfallssektorn och sektorn bostäder och lokaler (enskild uppvärmning) står för 
små och minskande delar av de svenska utsläppen. 

Beskrivningar av drivkrafter och förutsättningar i Sverige samt en diskussion 
kring befintliga åtgärder och styrmedel i Sverige återfinns i kapitel 2. Vilka insatser 
som vidtagits år för år sedan FU12 beskrivs översiktligt i Årlig uppföljning för 
åren 2013, 2014 och 2015. 

TWh

Figur 1.17. Vägtrafikens användning av bensin, diesel och biodrivmedel i Sverige
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1.5 De centrala utmaningarna för målet 

1.5.1 gloBalt

En global omställning från koldioxidintensiv till koldioxidsnål utveckling kräver 
genomgripande förändringar av våra samhällen: stora investeringsflöden som 
i dag går till energi- och resurskrävande samhällsbyggnad och ett fossilbaserat 
energisystem behöver byta inriktning och istället användas till satsningar på inves-
teringar i förnybar energi, energieffektiviseringar och en energi- och resurseffek-
tivare infrastruktur och bebyggelse. Samtidigt måste utsläppen från jordbruk och 
skogsbruk och annan markanvändning också begränsas och upptaget i världens 
kolsänkor öka. 

För att en sådan utveckling ska vara möjlig behöver ländernas åtaganden om 
utsläppsbegränsningar (mål) skärpas jämfört med de ambitioner vi ser i dag. Dess-
utom behöver de institutionella ramverken, inklusive styrmedlen som ska möjlig-
göra att målen nås, skärpas betydligt jämfört med de som nu har införts. Vidare 
behöver den civila sektorn i samhället och näringslivet engageras på ett mycket 
mer omfattande sätt än vad vi har sett hittills. 

En huvudslutsats från IPCC är också att utsläppsminskande strategier kan 
vinna på om de ingår i en strategi som samtidigt syftar till anpassning till ett för-
ändrat klimat och till att uppnå andra samhällsmål. IPCC konstaterar också att 
internationellt samarbete är nödvändigt för att signifikant minska effekterna av 
klimatförändringar och möjliggöra innovativa och kostnadseffektiva lösningar på 
aggregerad nivå, även om lokala åtgärder och lokalt agerande kan vara motive-
rade av de mervinster de kan ge upphov till.

Centrala utmaningar på global nivå beskrivs även i kapitel 2. 

1.5.2 i sverige

Sverige har som alla länder sina specifika förutsättningar som format och formar 
utsläppen och möjligheterna att fortsätta reducera dessa. Till förutsättningarna 
hör exempelvis landets naturtillgångar, industristruktur, utrikeshandel, försörj-
ningsbalans, bebyggelse- och befolkningsutveckling samt klimatförhållanden.  

Omställningen till låga utsläpp av växthusgaser kommer att kräva stora 
omställningar i världens alla länder. Sverige har särskilt goda förutsättningar att 
nå låga utsläpp av växthusgaser, bland annat genom landets goda tillgångar på 
förnybara naturresurser som vattenkraft och skog. Samtidigt måste strategin för 
att nå nettonollutsläpp utformas med hänsyn till hur resten av världen inklusive 
övriga delar av den Europeiska unionen behöver genomföra omställningen mot 
låga utsläpp. Den svenska strategin kan därför inte enbart utgå från landets natur-
givna fördelar. För det sistnämnda talar också att Sverige är ett rikt land med en 
mycket intensiv utrikeshandel. Vår import, export, konsumtion och produktion 
påverkar därmed utsläppen i hög grad även utanför landets gränser.   
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Även den svenska klimatstrategin behöver utformas som en betydelsefull del av en 
samhällstrategi för hållbar utveckling, där den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling ytterst sätter ramen. I en sådan strategi är det särskilt betydelsefullt 
att uppnå ökad resurs- och energihushållning i alla delar av samhället. En sådan 
strategi behöver också väga in behovet av att anpassa samhället till oundvikliga 
klimatförändringar.

För att minska utsläppen så att visionen om nettonollutsläpp av växthusgaser 
i Sverige år 2050 nås, krävs omfattande minskningar av utsläppen i framförallt 
transportsektorn och inom industrin.   

Att nå fram ställer krav på genomgripande system- och teknikskiften under en 
historiskt sett kort tidsperiod. 

De klimatmotiverade förändringar som krävs är därför en angelägenhet för alla 
delar av samhället, och måste också samspela med samhällsutvecklingen i stort. Så 
sker i dag inte i tillräcklig utsträckning. 

Centrala utmaningar för Sverige berörs även i kapitel 2 och 5. 

2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Situationen globalt  
Underlag till texten i detta avsnitt är i huvudsak hämtat från IPCC:s senaste 
utvärderingsrapport AR5 (delrapporten från arbetsgrupp III17). Om andra källor 
använts anges detta särskilt.

2.1.1 drivkrafter

Utsläppen av växthusgaser fortsätter alltså att öka globalt (se kapitel 1) trots att 
omfattningen av nationella och regionala/lokala klimatplaner och klimatstrategier 
har ökat kraftigt under senare år, se avsnitt 2.2.2.

Ekonomisk tillväxt och fortsatt befolkningsökning har varit de två huvudsak-
liga övergripande drivkrafterna bakom de ökade utsläppen i världen. Bidraget 
från befolkningsökningen har i stort sett legat på samma nivå sedan 1970, medan 
bidraget från ekonomisk tillväxt har ökat kraftigt under detta århundrande. Efter 
år 2000 har denna drivkraft varit betydligt större jämfört med den dämpande 
effekten av förbättrad energieffektivitet. De övergripande drivkrafterna påverkas i 
sin tur av utvecklingen av underliggande drivkrafter, och omfattningen av styrme-

17 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.
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del och åtgärder, schematiskt illustrerat i figur 1.18. En underliggande förklaring 
till att ökningen av utsläpp varit högre under perioden 2000–2010 jämfört med 
tidigare perioder, ligger i den snabba tillväxten av kolbaserad energitillförsel, ökad 
industriproduktion och en mycket omfattande urbanisering i Kina. 

Figuren visar den absoluta förändringen av förbränningsrelaterade koldioxid-
utsläpp för varje tioårsperiod fördelat på olika drivkrafter. Negativa staplar visar 
påverkan mot minskade utsläpp. Ekonomisk tillväxt per capita har under detta 
sekels första årtionde varit den dominerande drivkraften för ökade koldioxidut-
släpp (miljarder ton per år).

Figur 1.18. Schematisk illustration över kopplingar mellan växthusgasutsläpp,
omedelbara drivkrafter, underliggande drivkrafter och styrmedel/åtgärder

Med drivkrafter avses de aktiviteter/processer som bidrar till växthusgasutsläpp. I 
figuren har en uppdelning gjorts mellan ”omedelbara drivkrafter” (nära relaterade till 
själva utsläppen), och ”underliggande drivkrafter”, som utgör drivfjädern bakom på de 
omedelbara drivkrafterna.

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE. CONTRIBUTION OF
WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.
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2.1.2 förutsättnngar för att Begränsa klimatpåverkan  

genom utsläppsminskande åtgärder gloBalt

För att världens länder ska klara av att uppfylla Klimatkonventionens (UNFC-
CC18) övergripande mål, att stabilisera halten växthusgaser i atmosfären på en 
nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet, krävs både 
åtgärder för att stabilisera halten växthusgaser i atmosfären och åtgärder för att 
anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att undvika. För att 
komma överens om och genomföra åtgårder som är tillräckliga för att de globala 
utsläppen ska minska i tillräckligt snabb takt och till tillräckligt låga nivåer finns 
en rad olika förutsättningar (förhållanden) som behöver beaktas. 

Åtgärder för att begränsa klimatpåverkan behöver vidtas inom ramen för ett 
arbete som leder till en global utveckling som är både hållbar och rättvis. Klimat-
strategier, styrmedel och åtgärder behöver utvecklas och utvärderas inom denna 
mycket vittomfattande ram. 

Ett effektivt åtgärdsarbete kommer inte att kunna nås om individuella aktörer 
och länder enbart ser till sina egna intressen utan att samarbeta med andra. 

För att klimatförändringarna ska kunna begränsas, krävs kollektivt agerande i 
global skala. De flesta växthusgaser är långlivade och oavsett var utsläppen sker 
så ackumuleras dessa över tid och blandas i atmosfären till en i stort sett likartad 
halt över hela jorden. Ett utsläpp på aktörsnivå (individ, företag, land) i en ensta-
ka världsdel, påverkar alltså verksamheter och människor i hela världen. samtidigt 
som fördelarna av åtgärder för att minska utsläpp inte kan tillgodogöras den som 
utför utsläppsminskningarna direkt19. Internationellt samarbete är därför nödvän-
digt för att begränsa klimatförändringarna till en icke-farlig nivå. Ny kunskap och 
teknik för utsläppsminskningar ger dessutom ”överspillningseffekter” genom att 
kunskapen kan spridas till andra länder och företag. Internationellt samarbete kan 
bidra till utveckling, kommersialisering, spridning och överföring av nya lösningar.

Förhandlingar om omfattning och ansvar för utsläppsminsknings- och anpass-
ningsåtgärder väcker frågor om vad som är att betrakta som rättvist för olika 
länder. Ländernas bidrag till de historiska utsläppen, och till den framtida utveck-
lingen av utsläppen i världen ser mycket olika ut20. Förutsättningarna för att 
genomföra utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder skiljer sig också åt på 
många sätt, både tekniskt, strukturellt, ekonomiskt och institutionellt. En överens-

18 United Nations Framework Convention on Climate Change.
19 Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar detta benämnas allmänningens dilemma eller 

tragedi.
20 Det gäller såväl de totala utsläppens storlek som utsläppen räknat per capita eller jämfört 

med storleken på landets ekonomi. 
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kommelse eller ett samarbete har störst möjlighet att ge effekt om överenskom-
melsen uppfattas som rättvis eller rimlig av alla parter.21 22

Klimatpolitik interagerar med politik för att nå andra samhällsmål och kan 
medföra både positiva och negativa sidoeffekter i förhållande till sådana mål. Om 
detta samspel hanteras väl kan det förstärka basen för att vidta klimatåtgärder 
(och därmed minska omfattningen av det globala beslutsdilemmat (se ovan, ”Ett 
effektivt åtgärdsarbete kommer inte att kunna nås…”). Det gör också klimat-
strategier mer robusta i förhållande till en osäker framtid. Klimatåtgärder kan 
till exempel påverka människors hälsa, luftkvalitet, livsmedelsförsörjning, ener-
giförsörjning, användning av naturresurser, biologisk mångfald, levnadsförhål-
landen och en rättvis hållbar utveckling i världen. Det omvända gäller också. Väl 
utformad politik för andra samhällsmål kan på liknande sätt påverka möjligheten 
att begränsa klimatförändringarna. Dessa interaktioner kan vara betydande men 
ibland även svåra att kvantifiera, särskilt i välfärdstermer. Samordningsbehov och 
potentiella samordningsvinster gäller även strategier för att minska växthusgasut-
släpp och för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Klimatförändringarnas natur för även med sig att beslutsfattare behöver kunna 
hantera risker och väga in bedömningar om framtida klimatförändringar, vilkas 
storlek och omfattning är osäkra, i de beslut som fattas i nutid. Klimatpolitiken 
påverkas därmed av hur individer och organisationer uppfattar risker och osäker-
heter om framtiden och hur dessa värderar närliggande nyttor i förhållande till 
handlingar för att nå långsiktiga mål. Klimatpolitiken måste därför ha förmågan 
att ta till sig sannolikhetsbedömningar och riskbedömningar, och kunna förmedla 
dessa så att de går att inkludera i beslut under osäkerhet. Riskerna för samhälls-
utvecklingen som klimatförändringarna för med sig, blir inte mindre av att de är 
osäkra. Klimatstrategier behöver vara långsiktiga, robusta och samtidigt flexibla 
för att kunna hantera ny kunskap om klimatförändringarnas risker. 

21 Forskare har utvecklat olika fördelningsprinciper för hur ansvar för utsläppsminskningar 
skulle kunna fördelas mellan länder. Sådana resultat kan ge viss vägledning för parter i de 
internationella förhandlingarna men det har hittills inte visat sig vara möjligt att nå fram 
till någon gemensam ”formel” för vad som skulle kunna känneteckna en rättvis fördelning 
av utsläppsminskningar mellan världens länder. (se IPCC, 2014: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, kapitel 6).

22 De analyser som legat till grund för dessa beräkningar har dessutom inte förmått väga in 
effekter på andra samhällsmål, än mindre i förväg ge annat än ytterst osäkra och grovt 
förenklade bedömningar av vad olika omfattning av utsläppsminskningsbeting, egentligen 
kan komma att ge för ekonomisk effekt. (se New Climate Economy, 2014: Better Growth, 
better climate – the New Climate Economy report kap. 5). 
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2.2 Effekter av styrmedel och åtgärder på de totala utsläppen  
och upptaget av växthusgaser i världen 

2.2.1 effekter av styrning oCH styrmedel gloBalt

De globala utsläppen bör kulminera inom kort och därefter minska i stadig takt 
ned till nettonollnivåer och till och med negativa utsläpp mot slutet av århundra-
det för världens utsläpp (se kapitel 1). 

I kapitel 1 belyses bedömningar av den framtida globala utsläppsutvecklingen 
med hittills beslutade styrmedel. Dessa scenarier hamnar långt över målet om att 
begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader. Möj-
liga effekter på miljötillståndet av dessa scenarier redovisas i kapitel 4. I det föl-
jande redovisas kortfattat slutsatser från IPCC:s samlade resultat från styrmedels-
forskningen i världen uppdelad på de olika typer av styrmedel som hittills kommit 
att tillämpas.  

2.2.2 styrmedelstillämpningen gloBalt

De senaste åren har omfattningen av nationella, regionala och lokala klimatpla-
ner och klimatstrategier ökat kraftigt i världen. År 2012 var två tredjedelar av 
de globala växthusgasutsläppen berörda av någon form av nationell lagstiftning 
eller strategi. Fem år tidigare var andelen mindre än femtio procent. Även om den 
ökande förekomsten av nationella lagstiftningar/strategier är positiv, återstår ännu 
mycket utvecklingsarbete. I många länder är klimatplaner, strategier och styr-
medel i en tidig utvecklings- och genomförandefas, vilket gör det svårt att redan 
nu bedöma hur de kan påverka utsläppsutvecklingen framåt i tiden.

De senaste åren har fördelar av att införa klimatstyrmedel i en mer samordnad 
sektorsstrategi för hållbar utveckling lyfts fram i högre grad både i forskning och 
i politik, vilket har ökat intresset för att genomföra strategier som syftar till att 
uppnå mer än ett mål samtidigt.  

Till de styrmedel som införts hittills hör olika typer av
• informativa styrmedel (till exempel energimärkningssystem)
• regleringar (exempelvis standarder för energieffektivitet, koldioxidkrav på 

bilar och kvotplikter för förnybar energi) 
• sektorsövergripande ekonomiska styrmedel (såsom skatter, system för handel 

med utsläppsrätter) 
• sektorsspecifika ekonomiska stödsystem (till exempel för förnybar energi)
• forskning, utveckling och marknadsintroduktion

Sektorsspecifika styrmedel har införts i högre utsträckning hittills jämfört med 
generella ekonomiska styrmedel. En förklaring är att de förstnämnda oftare är 
lättare att få politisk acceptans för.23 

23 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (kapitel 15.5).
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2.2.2.1 Sektorsövergripande ekonomiska styrmedel (koldioxidprissättning)
Ekonomisk forskning förordar i första hand sektorsövergripande ekonomiska 
styrmedel eftersom dessa på välfungerande marknader är mer kostnadseffektiva 
jämfört med andra typer av styrmedel. Om alla aktörer möts av samma pris på 
koldioxid skapas förutsättningar för ett kostnadseffektivt genomförande av åtgär-
der sett från marknadsaktörernas perspektiv. 

I verkligheten finns dock flera olika omständigheter som får marknader att 
fungera mindre effektivt. Det kan dessutom vara svårt att få acceptans för att 
införa prisstyrmedel på grund av oro för negativa fördelningseffekter som riskerar 
att uppstå för socioekonomiskt svaga grupper i samhället och mellan länder och 
risken för så kallat koldioxidläckage24. Det kan också vara svårt att på grund av 
mätosäkerheter punktbeskatta vissa utsläppskällor.

Sammanlagt 39 länder25 och 23 regioner hade år 2014 infört eller planerade 
att införa styrmedel som prissätter utsläpp av koldioxid. Om fler och fler länder 
och regioner inför ett pris på koldioxid ökar acceptansen för sådana system och 
möjligheterna för att till exempel lyckas genomföra större och gemensamma han-
delssystem för växthusgasutsläpp kan därmed öka26. Ett antal regionala och natio-
nella handelssystem håller nu på att införas runt om i världen såsom exempelvis 
det kaliforniska handelssystemet, ett planerat handelssystem i Sydkorea och Kina 
med flera. Effekterna på kort sikt av de system för handel med utsläppsrätter som 
införts, har varit begränsade på grund av att taken i systemen har satts högt, vilket 
lett till att utsläppen har hållits under taken utan att det krävts några egentliga 
utsläppsminskningsåtgärder. Erfarenheterna av en skattebaserad styrning i kombi-
nation med andra styrmedel har varit positiv i några länder27. I flera av dessa län-
der har skatt på bränsle tillämpats. Efterfrågan på bränsle för transporter har vid 
1 procent prisökning minskat med 0,6–0,8 procent på lång sikt. På kort sikt har 
effekten av skatten varit mindre. I vissa länder används skatter som har effekt på 
växthusgasutsläpp för att minska andra skatter och/eller fördela medel till grupper 
med låg inkomst. 

I många länder finns det subventioner för fossila bränslen och att minska dessa 
ger möjlighet att reducera utsläppen till en för samhället negativ kostnad. Hur 
stora effekterna kan bli beror på sociala och ekonomiska förutsättningar. Under 
senare år har en del länder lyckats minska subventionerna till fossil energi genom 
att skatte- och budgetsystem har förändrats trots den politiska svårigheten att 

24 Problemet med så kallat koldioxidläckage handlar om att det finns en risk för att företag 
inom sektorer som är utsatta för hård internationell konkurrens flyttar sin verksamhet till 
länder som har mindre strikta gränser för utsläpp av växthusgaser.

25 Varav 28 länder ingår i den Europeiska unionen.
26 The World Bank, 2014: State trends report tracks global growth carbon pricing.

27 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Summary for policymakers).
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driva igenom sådana reformer.28 Att undanröja subventioner till fossila bränslen är 
en grundförutsättning för en effektiv politik för utsläppsminskningar.

2.2.2.2 Sektorsspecifika ekonomiska styrmedel
Jämfört med prissättning av utsläpp, har stöd och styrmedel för utbyggnad av 
förnybar energi hittills varit betydligt mer framgångsrikt i sin omfattning. Ett stort 
antal länder har infört stöd för förnybar energi i form av till exempel inmatnings-
tariffer eller kvotplikter/obligatoriska krav på vissa andelar förnybar energi. Det 
finns flera anledningar till att länder har prioriterat mål och styrmedel för en ökad 
introduktion av förnybar energi nämligen; ökad energiförsörjningstrygghet, mins-
kade hälso- och miljökonsekvenser jämfört med fossila bränslen och kärnkraft, 
begränsning av växthusgasutsläpp, ökande utbildningsmöjligheter, nya arbetstill-
fällen och minskad fattigdom. I början av år 2014 fanns mål för förnybar energi 
i 144 länder, samtidigt fanns det i 138 länder stödjande styrmedel för förnybar 
energi på nationell eller regional nivå. Den tidiga utvecklingen av den här typen 
av styrmedel skedde främst i utvecklade länder. Dessa har nu i många fall imple-
menterat flera olika styrmedel för att stödja introduktionen av förnybar energi. 
Utvecklingen är nu som störst i utvecklingsländer. År 2005 var endast 15 utveck-

28 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (kapitel 15.5).
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Figur 1.19. Länder med styrmedel på plats tidigt 2014 som stödjer utbyggnaden
av förnybar energi
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 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT.

Strävan att minska klimatpåverkan är en av drivkrafterna bakom den snabba ökningen av antalet 
länder med styrmedel för utbyggnaden av förnybar energi.

Figur 1.19. Länder med styrmedel på plats tidigt 2014 som stödjer utbyggnaden
av förnybar energi
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 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT.

Strävan att minska klimatpåverkan är en av drivkrafterna bakom den snabba ökningen av antalet 
länder med styrmedel för utbyggnaden av förnybar energi.

Figur 1.19. Länder med styrmedel på plats tidigt 2014 som stödjer utbyggnaden
av förnybar energi
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 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT.

Strävan att minska klimatpåverkan är en av drivkrafterna bakom den snabba ökningen av antalet 
länder med styrmedel för utbyggnaden av förnybar energi.
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lingsländer representerade i statistiken, medan det 2014 fanns 95 utvecklings-
länder med styrmedel för förnybar energi, se figur 1.19.29 

De styrmedel som hittills har gett incitament för introduktionen (t ex  inmat-
ningstariffer) har bidragit till en kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion från 
vindkraft och solceller. Det har lett till en diskussion kring den samhällsekono-
miska effektiviteten kopplat till stöden. Omfattningen på de ekonomiska stöden 
har dessutom skjutit i höjden i samband med att utbyggnaden gått så snabbt. 
Dessutom behöver en omfattande introduktion av kraftkällor som är intermit-
tenta30 mötas av åtgärder och styrmedel som på ett effektivt sätt integrerar denna 
kraftproduktion i elnäten och på öppna marknader. 

Trots relativt höga styrmedelskostnader i termer av kostnad per producerad 
energienhet, har satsningarna på förnybar energi gett positiva effekter dels i ökad 
förnybar elproduktion, dels i form av sjunkande tekniska åtgärdskostnader för 
installation av till exempel solceller (figur 1.20). Minskade kostnader för en teknik 
”spiller över” på andra länder som nu kan dra nytta av de minskade kostnaderna 
för förnybar elproduktion.   

29 REN21, 2014: Renewables 2014 Global Status Report.

30 Oregelbunden och varierande elproduktion, som vindkraft och solel där produktionen 
varierar beroende på väder.

Figur 1.20. Indikativt pris på solceller – utvecklingen sedan 1990

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN NEW CLIMATE ECONOMY, 2014: 
BETTER GROWTH, BETTER CLIMATE – THE NEW CLIMATE ECONOMY REPORT.
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Teknikerna för förnybar energi tenderar till att bli allt mer konkurrenskraftiga
i förhållande till de fossila bränslena, här visas kostnadsutvecklingen för solceller.
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”Energiewende” – omställningen av energisystemet i Tyskland
Tyskland genomför just nu en omställning av sitt energisystem, målsättningen 
är att kärnkraften ska fasas ut till år 2022 och ersättas av förnybar elpro-
duktion och genom energieffektiviseringar. Målsättningen till år 2050 är att 
80 procent av elproduktionen ska vara förnybar. Tyskland har infört en rad 
styrmedel för att driva på omställningen, bland annat inmatningstariffen för 
förnybar el som garanterar elproduktion till ett fast pris. Priset varierar med 
avseende på plats, teknik och storleken på installationen. Utbyggnadstakten 
för förnybar energi har varit en av de högsta i världen samtidigt som instal-
lationskostnaden för till exempel solceller kraftigt minskat. Två särskilt viktiga 
effekter av stödet som kan noteras (vilka bidragit till den positiva inställningen 
i Tyskland trots ett högt elpris för privatpersoner) är att; företagandet och sys-
selsättningen kring förnybar energi har ökat, samtidigt som en stor andel av 
ägandet av den nya elproduktionen utgörs av privatpersoner.31 

2.2.2.3 Samhällsplanering 
Infrastrukturplanering kan underlätta omställningen till en mindre energi- och 
växthusgasintensiv infrastruktur och livsstil. Utformningen av infrastrukturen är 
viktigt för att skapa förutsättningar för beteendeförändringar. Styrning av den 
fysiska planeringen är dock starkt beroende av institutionell kapacitet.32  

Infrastruktur och stadsplanering är nära förbundna, och bidrar (positivt och 
negativt) i hög grad till att låsa in mönster kring markanvändning, transportval, 
bosättning och beteenden. Utsläppsreducerande strategier inkluderar lokalisering 
av boendemöjligheter i närheten av arbetstillfällen, och god tillgänglighet till kol-
lektivtrafik. 

Tusentals städer världen över har antagit olika typer av handlingsplaner för 
minskad klimatpåverkan. Den samlade effekten av dessa är dock osäker, då samla-
de systematiska genomgångar är sällsynta gällande planernas implementering och 
i vilken grad utsläppsmål har nåtts. Många handlingsplaner fokuserar i hög grad 
på energieffektivitet. Färre handlingsplaner inkluderar markanvändningsstrategier 
och tvärsektoriella åtgärder för att motverka utglesning och bilberoende. Hur väl 
försöken att reducera utsläppen lyckas, beror ofta på hur dessa försök knyter an 

31 Tillväxtanalys, 2014: Politik för framtidens energisystem.
32 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 

Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.
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till lokala mervärden. Sådana kan handla om energi- och livsmedelsförsörjning, 
arbetstillfällen och begränsning av luft- och vattenföroreningar.33 

2.2.2.4 Forskning och utveckling
Strategier och styrmedel för innovation och teknikutveckling behöver komplettera 
andra styrmedel som sätter pris på koldioxid. Det behövs både samhälleligt stöd 
till forskning, utveckling och kommersialisering av ny teknik i kombination med 
näringslivets egna investeringar (”technology push”) och styrmedel som påverkar 
efterfrågan (”technology pull”) av klimatsmarta lösningar. Dessa styrmedel riktar 
sig mot marknadsmisslyckanden relaterade till innovation och teknikspridning. 
Det behövs även stödjande institutioner och en strategi som integrerar marknads-
incitament, myndigheter och skapar social acceptans. Investeringar i forskning för 
omställning till låga växthusgasutsläpp är små sett till den totala statliga forsk-
ningsfinansieringen globalt. Effektiviteten i forskning och utveckling blir större om 
stödet ökar långsamt men stabilt istället för med stora svängningar.34 

Investeringar i forskning och utveckling på energiområdet är särskilt viktiga i 
relation till uppgiften att minska den fossila bränsleanvändningen i världen. De 
offentliga investeringarna i FoU på energiområdet är små i jämförelse med andra 
områden och har haft en negativ utveckling över tid i OECD-länderna. Ett land 
där utvecklingen har varit betydligt starkare än genomsnittet är Kina. Landet har 
prioriterat FoU på den politiska dagordningen i strävan att höja förädlingsvärdet 
i det som tillverkas i landet. Teknikutveckling inom energiområdet har lyfts fram 
som centralt i sammanhanget. År 2011 avsatte Kina 4 miljarder USD på FoU inom 
energiområdet medan IEA:s 28 medlemsländer med bland annat USA, Japan, Stor-
britannien och Sydkorea avsatte 17 miljarder USD tillsammans. Bland IEA-länder-
na gick den största andelen av FoU-investeringarna på energiområdet till området 
energieffektivitet och förnybar energi (tillsammans cirka 38 procent) medan cirka 
25 procent gick till kärnkraft och 10 procent till fossila energislag år 2011.35  

Många länder investerar i forskning och utveckling för ökad energieffektivise-
ring då det betecknas som ett åtgärdsområde som kan vara lönsamt även i relation 
till andra samhällsmål. Japan lyfts fram som ett intressant land på området då 
man mellan 1973 och 2009 lyckades minska energiintensiteten i ekonomin med 
hela 43 procent. I Japan har politiken på området gått ut på att stödja teknik-
utveckling i samverkan med de stora industriaktörerna och genom att införa 

33 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Summary for policymakers) Se även New Climate Economy, 2014: Better 
Growth, better climate – the New Climate Economy report.

34 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

35 Tillväxtanalys, 2014: Politik för framtidens energisystem - bortom 2020.
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tvingande standarder för olika sektorer baserade på principen om bästa tillgäng-
liga teknik.36  

2.3 Internationellt samarbete
Den centrala globala processen för att minska klimatpåverkan är arbetet inom 
Klimatkonventionen, UNFCCC, vilken har pågått sedan år 1992. Det saknas dock 
fortfarande överenskommelser och åtaganden för hur utsläppen av växthusgaser 
ska minska så att målet om att begränsa de globala utsläppen så att temperatur-
ökningen underskrider två grader kan nås. Inom ramen för Klimatkonventionen 
fortsätter förhandlingarna kring ett nytt globalt klimatavtal som ska träda i kraft 
år 2020, se avsnitt 2.8.3.  

2.3.1 kyotoprotokollet

Under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod förband sig industrialiserade  
länder37 att under perioden 2008–2012 minska sina växthusgasutsläpp med 
cirka fem procent jämfört med 1990 års nivå. De sammanlagda utsläppen från 
industriländerna har minskat till en lägre nivå än målsättningen under den första 
åtagandeperioden. Att utsläppsminskningarna blivit större än förväntat beror till 
största del av andra anledningar än direkta åtgärder till följd av Kyotoprotokollet, 
en bidragande orsak har varit den ekonomisk nedgången 2008/2009. Samtidigt 
ökade de globala utsläppen med cirka 31 procent jämfört med år 1990. Utsläpps-
utvecklingen har därmed kraftigt förändrats i världen och industriländerna står 
inte längre för den största andelen38. Att några viktiga industriländer har valt att 
stå utanför Kyotoavtalet och att tillväxtekonomier med stora utsläpp inte har haft 
åtaganden om minskade eller dämpade utsläpp har bidragit till att effekten på 
global nivå inte har blivit tillräckligt omfattande för att utsläppsutvecklingen ska 
utvecklas i linje med den typ av utsläppsbudget som målet om att begränsa tempe-
raturökningen till högst två grader ställer krav på, se kapitel 1. Kyotoprotokollet 
har dock fört med sig att länder nu arbetar med övervakning och rapportering av 
utsläpp, vilket är en viktig förutsättning inför kommande överenskommelser.39   

2.3.1.1 Flexibla mekanismer under Kyotoprotokollet
Från 2005 och framåt har marknadsbaserade flexibla mekanismer under Kyoto-

36 Ibid
37 Industriländerna innefattar i detta sammanhang de länder som omfattades av Kyoto-

protokollets bilaga B, industrialiserade länder, länder i ekonomisk övergång och EU. 
38   År 2005 passerade Kina USA som det land som har de största sammanlagda utsläppen av 

växthusgaser i världen. Utsläppen per person är dock betydligt lägre i Kina jämfört med 
motsvarande utsläpp från medelamerikanen.

39 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

B
E

G
R

Ä
N

S
A

D
 K

L
IM

A
T

P
Å

V
E

R
K

A
N



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 59

protokollet, framförallt CDM (Clean Development Mechanism), tillämpats. 
EU:s system för handel med utsläppsrätter har berättigat företag att minska 
sina utsläpp genom tillgodoräknande av utsläppsreduktioner från CDM-projekt 
(CER:s). Detta i kombination med vad som initialt uppfattades som ett relativt 
ambitiöst utsläppstak har lett till att handelssystemet har varit globalt drivande 
för investeringar inom ramen för mekanismen. Sedan finanskrisen 2008 har det 
dock inom EUs handelssystem funnits ett stort överskott av utsläppsrätter och 
priset på dessa har därmed successivt sjunkit. Som följd har även efterfrågan och 
priset på CER:s sjunkit drastiskt och marknaden är idag mycket liten. 

Effektiviteten av CDM har varit blandad, bland annat till följd av osäkerheter 
kring additionaliteten av projekten, det vill säga huruvida projekten skulle ha 
genomförts utan mekanismen, och osäkerheter kring framtagning av referenssce-
narier (baselines).40 Under de senaste åren har det dock pågått ett reformeringsar-
bete och en CDM-reform har tagits fram för att förbättra systemet.

2.3.2 forum för internationellt samarBete

Under senare år har det institutionella landskapet och internationella samarbetet 
kring klimatfrågan blivit mer komplext. I IPCC-rapporten betonas att FN:s klimat- 
konvention kvarstår som det centrala internationella forumet för internationellt 
klimatsamarbete. Samtidigt noteras att sedan mötet i Köpenhamn 2009 och över-
enskommelsen i Cancún 2010 (där länder lade fram sina nationella bidrag till år 
2020) har den tidigare mer centraliserade, top-down-styrningen förknippad med 
Kyotoprokollet gått mot en mer bottom-up-betonad process med decentraliserad 
men koordinerad nationell politik. Utanför UNFCCC har nya initiativ tillkommit 
och andra existerande forum blivit allt viktigare för att accelerera åtgärder inom 
klimatområdet (men även inom andra policyområden såsom hållbar utveckling, 
biologisk mångfald, handel och energi). Figur 1.21 illustrerar internationella sam-
arbeten inom klimatområdet. Dessa forum kompletterar och underlättar även för-
handlingarna under UNFCCC. 

Under senare år har även en rad nya institutioner inom UNFCCC-processen 
tillkommit, till exempel den gröna klimatfonden (the Green Climate Fund) och en 
teknikmekanism, the Technology Mechanism, med tillhörande regionala centra 
som ska underlätta tekniköverföring samt adressera hur barriärer för teknikimple-
mentering kan undanröjas.  Klimatanpassning har fått en mer central roll i klimat-
förhandlingarna, och diskussioner om finansiering löper parallellt med att under-
söka fler möjligheter till utsläppningsminskningar. 

Under Klimatkonventionen har även en mekanism för olika typer av åtgärder 
inom skogssektorn (ökad återbeskogning, förhindrande av avskogning och 

40 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Technical Summary).
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bedrivande av ett hållbart skogsbruk) införts, benämnd REDD+. REDD+ nämns 
i IPCC-rapporten som ett potentiellt viktigt verktyg att minska avskogningen glo-
balt sett och öka kolupptaget.  

Vid sidan av Klimatkonventionen märks även utvecklingen under Montrealpro-
tokollet, som har haft stor betydelse för att minska de globala växthusgashalterna 
(se också Skyddande ozonskikt).

2.4 Analys av förutsättningar och utmaningar nationellt
Klimatomställningen ställer krav på att flera olika typer av styrmedel införs för att 
samtidigt driva på forskning och utveckling, öka acceptansen för olika åtgärder, 
överbrygga informationsbrister, sprida tillgänglig men ännu inte marknadsmogen 
teknik, bidra till att ändamålsenlig infrastruktur kommer på plats och ge incita-
ment till utsläppsminskningar på områden där det finns stora mätosäkerheter.

Att det sätts ett successivt högre pris på utsläppen är centralt för hela strategin 
då det ger ett ekonomiskt incitament att övergå till mindre utsläppsintensiva pro-
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Figur 1.21. Internationella samarbeten inom klimatområdet och på vilka nivåer
de är etablerade

 KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2014: CLIMATE CHANGE 2014: MITIGATION OF CLIMATE CHANGE. CONTRIBUTION OF
WORKING GROUP III TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.
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duktions- och konsumtionsval. Enligt ekonomisk teori motiverar förekomsten av 
flera samtidiga så kallade marknadsmisslyckanden, att det införs riktade styrmedel 
för vart och ett av dessa. I praktiken har dock systemet med ett utsläppspris visat 
sig vara långtifrån tillräckligt för att ge incitament för tillräckligt många aktörer i 
syfte att nå en genomgripande omställning av ekonomin. 

Styrmedel för forskning och innovation behöver också utgöra en av de bärande 
delarna i en långsiktig klimatstrategi. Kunskap är svår att skydda och en enskild 
aktör som satsar på forskning och utveckling (FoU) kan inte räkna med att fullt 
ut tillgodogöra sig de fördelar som forskningen genererar. En följd av detta är 
att företag som faktiskt skulle kunna ta fram tekniska lösningar – till exempel 
för ökad energieffektivitet – inte finner det lönsamt att investera i FoU och där-
för låter bli. Samtidigt är avkastningen på investeringar i FoU mångfalt större 
för samhället än för det enskilda företaget eftersom resultat från forsknings- och 
utvecklingsverksamhet kan få stor spridning utanför det företag som bedrivit 
forskningen. Samhällsnyttan kan till exempel uttryckas i lägre kostnader för att 
minska de nationella utsläppen av växthusgaser. Statligt stöd till forskning och 
utveckling är därmed samhällsekonomiskt motiverat.

En annan viktig komponent i en långsiktig klimatstrategi är de styrmedel som 
behövs för att hushåll och företag saknar information om hur de egna möjlighe-
terna till åtgärder ser ut. Styrmedelsbehovet kan också bero på att det finns ett 
överskott av valmöjligheter eller att investeringskostnaderna för klimatåtgärder 
är höga. På detta område kan till exempel informativa styrmedel, regleringar och 
finansieringsstyrmedel komplettera.  

Särskilda styrmedel är också motiverade för att ge incitament till att genomföra 
infrastrukturförändringar som kan krävas för en utveckling mot låga växthusgas-
utsläpp. Ett annat område som kan behöva särskilda styrmedel är där det är svårt 
att mäta och verifiera utsläppen, där man kan behöva andra styrmedel än ett 
direkt pris på utsläpp.

2.4.1 utmaningarna oCH förutsättningarna i sverige41 

Andelen utsläpp från inrikes transporter är i Sverige drygt 30 procent i förhål-
lande till de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Vägtransporterna är starkt 
dominerande. Transportvolymerna samt teknik- och bränsleval är avgörande för 
utsläppens omfattning och stora utmaningar ligger i att åstadkomma en samhälls-
planering för ett transportsnålt samhälle där infrastrukturprojekt som genomförs 
bidrar till att minska transportbehovet. Utrikes sjöfart och flyg står också för stora 
utsläpp och är också viktiga att följa upp. Utrikes flyg är en sektor där utsläppen 
förväntas fortsätta öka. Idag bidrar svenskars totala flygresande till en klimat-

41 Naturvårdsverket, 2012: Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 
2050,samt Miljödepartementet 2014: Sveriges sjätte nationalrapport om 
klimatförändringar, samt nationell utsläppsstatistik för 2013.
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påverkan som är i samma storleksordning som den från all personbilstrafik i  
Sverige42, 43.

Industrisektorn (både processutsläpp och utsläpp förknippat med energi-
användning) står i Sverige för cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthus-
gaser. Kännetecknande för den svenska industrin är bland annat att andelen 
naturresursbaserad industri är hög jämfört med många andra länder, men också 
att några få energiintensiva branscher står för den största delen av utsläppen. Att 
minska utsläppen från dessa är en särskilt svår utmaning för Sverige. 

Energisektorn (el- och fjärrvärmeproduktion, raffinaderier och tillverkning av 
fasta bränslen) står i Sverige för omkring 15 procent av de totala utsläppen av 
växthusgaser. Den svenska energikonsumtionen är förhållandevis hög, bland annat 
mot bakgrund av kallt klimat (och därmed stort uppvärmningsbehov) och en hög 
andel energiintensiv industri. Samtidigt är växthusgasutsläppen från energisektorn 
i Sverige relativt låga jämfört med många andra länder detta inte minst relaterat 
till tillgången på biobränsle, vattenkraft och kärnkraft. En stor utmaning i sektorn 
handlar om omställningen av energisystemet och hur den kärnkraft som når sin 
maximala livslängd innan år 2050 ska ersättas.

Jordbruket står i Sverige för cirka 12 procent av utsläppen. De största utsläpps-
posterna är lustgas från åkermark, metan från kreatur och koldioxid från åker-
mark (mulljordar). Då jordbrukets utsläpp är starkt kopplat till vilken typ av livs-
medel som efterfrågas, blir en stor utmaning att påverka efterfrågan på livsmedel. 

Skogs- och markanvändningssektorn står för en mycket liten del av utsläppen 
i Sverige men utgör en omfattande kolsänka. Dessutom har skogsprodukter en 
viktig roll i att ersätta fossila bränslen (den så kallade substitutionseffekten), både 
direkt genom förbränning av biobränslen och indirekt, genom att ersätta energi- 
och växthusgasintensiva material som stål och betong. En ökad användning av 
skogsprodukter kan således bidra till att minska utsläppen i andra sektorer. Hur 
mycket beror på vilka produkter det handlar om och hur de har producerats.

Utsläpp från arbetsmaskiner står för cirka 5 procent av de totala svenska 
utsläppen av växthusgaser. Utsläpp från uppvärmning via stationär förbränning i 
bostäder och lokaler står för cirka 2 procent av Sveriges totala utsläpp av växthus-
gaser. 

2.4.2 de Befintliga styrmedlen i sverige

Den svenska klimatpolitiken har vuxit fram sedan slutet av 1980-talet, och har i 
allmänhet lagt tyngdpunkten på generella ekonomiska styrmedel. Dessa styrmedel 
har kompletterats med riktade insatser, bland annat för att stödja teknikutveckling 

42 Åkerman, J. (2012). Climate impact of international travel by Swedish residents. Journal of 
Transport Geography, 25, 87-93.

43 Inräknat svenska resenärer totala globala flygresor och med hänsyn till utsläppens hela 
klimatpåverkan.
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och marknadsintroduktion samt för att undanröja barriäreffekter. Energi- och kol-
dioxidskatterna med skattebefrielse för biobränsle, har sedan 1990-talet sannolikt 
varit viktiga för att minska de svenska utsläppen, liksom elcertifikatsystemet som 
har haft stor betydelse för att öka andelen förnybar energi i Sverige. De senaste 
decenniernas utveckling beror också på tidigare styrmedel och utformningen av 
samhällsplaneringen, särskilt viktiga är de satsningar som gjorts på att bygga ut 
fjärrvärmenät, kollektivtrafiksystem och klimatvänlig elproduktion. Andra styr-
medel som har varit viktiga för utvecklingen mot ett samhälle med lägre utsläpp 
inkluderar teknikupphandling, information och investeringsbidrag. Lagstiftning 
har också varit viktigt, bland annat inom avfallssektorn där deponeringsförord-
ningen har haft en avgörande roll för de utsläppsminskningar som skett. Efter EU-
inträdet har också EU-gemensamma styrmedel kommit in i bilden, som EU:s krav 
på utsläpp av koldioxid från nya personbilar och lätta lastbilar, som bland annat 
har lett till en snabb utveckling av mer energieffektiva bilar. 

2.5 Resultat av befintliga styrmedel som bidrar till minskad klimatpåverkan
Följande avsnitt är i huvudsak baserat på Sveriges sjätte nationalrapport om  
klimatförändringar44 och Underlag till kontrollstation 201545, 46, i övriga delar är 
källor refererade med fotnot.

2.5.1 sektorsövergripande styrmedel

Energi- och koldioxidskatterna har haft flera 
syften och skatternas effekter är även svåra 
att särskilja från varandra. Energiskatten hade 
ursprungligen ett fiskalt syfte och utformades för 
att generera en viss intäkt med begränsad påver-
kan på resursförbrukningen. Senare har syftet 
ändrats till att skatterna ska bli mer resurs- och 
miljöstyrande. Koldioxidskatten, som infördes 
1991, har hela tiden haft ett rent miljöstyrande 
syfte att åstadkomma utsläppsminskningar. Utvärderingar av energi- och koldiox-
idskatterna visar att de har haft en viss effekt på energianvändningen och/eller på 
utsläppen inom olika sektorer, fast i varierande grad. Modellbaserade energi- 
systemanalyser med ekonomiska variabler visar att den största effekten har  
skatterna haft på utsläppen i fjärrvärmesektorn samt inom sektorn bostäder och 

44 Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar – Miljödepartementet, 2014
45 Underlag till kontrollstation 2015 – Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen 

beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 – Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket – 2014 (ER 2014:17)

46 För ytterligare källor hänvisas till rapporten där genomförda utvärderingar av klimat-
styrmedel från 2008 och framåt har analyserats och sammanställts. 
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lokaler. Oljeprisökningar sedan 1990-talet, kombinerat med skatteutvecklingen, har 
gjort det lönsamt att byta uppvärmningssystem i bostäder och lokaler men det är 
svårt att i efterhand bedöma hur stor del av denna utveckling som ändå skulle ha ägt 
rum eftersom den befintliga energiskatten 1990 redan hade en viss styrande effekt. 

Energi- och koldioxidskatterna är idag utformade så att stora delar av industrin 
där utsläppen är stora, har nedsättningar av nivån. Det motiveras av att dessa 
utsläpp redan omfattas av EU:s gemensamma system för handel med utsläpps-
rätter (undantag från koldioxidskatt) samt risker för koldioxidläckage (nedsatt 
energiskatt). Den generella skattenivån gäller främst för uppvärmningsbränslen, i 
bostäder och lokaler. Drivmedel för inhemska vägtransporter omfattas också av 
den generella skattenivån på koldioxid, samtidigt som den totala nivån på skatten 
på drivmedel också påverkas av hur energiskatten utvecklats över tid.

Utanför systemet för handel med utsläppsrätter finns också koldioxidutsläpp 
som har vissa nedsättningar från den högsta koldioxidskattenivån, men dessa 
utsläpp är relativt små (figur 1.22). Metan- och lustgasutsläpp omfattas inte av 
koldioxidskatt. Genom att prissättningen på koldioxid varierar mellan sektorer 
riskerar kostnadseffektiviteten att försämras i klimatstrategin. 

Enligt en utvärdering som genomförts av OECD bedöms också en utjämning av 
skattenivån (utanför EU-ETS) öka kostnadseffektiviteten i klimat- och energipoli-
tiken. Riksdagen har dock bedömt att det finns en risk för koldioxidläckage även 
i branscher eller bland företag som inte omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. En utjämning av skattenivån skulle dock ha en begränsad effekt, då 
utsläppen i sektorer där skatten idag är nedsatt är så pass små. 

Införandet av koldioxidskatten på drivmedel för vägtransporter och dess höj-
ningar har i hög grad åtföljts av sänkningar av energiskatten som en kompensa-
tion, se skatteutvecklingen på diesel och bensin i figur 1.23a och 1.23b. Det bety-
der att nivån på den generella koldioxidskatten i Sverige i praktiken slagit igenom 
mycket lite på bensin- och dieselpriset i Sverige.47 Eftersom det dessutom finns 
särskilda bestämmelser som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska ges skat-
tebefrielse48, minskar koldioxidskattens styrande effekt på transportsektorn ytterli-
gare. Se även stycket gällande transporter längre fram. 

47 Konjunkturinstitutet, 2012: Miljö, ekonomi och politik.
48 För låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ges t ex  skattebefrielse endast upp 

till vissa volymandelar. För inblandning av HVO (hydrerade vegetabiliska oljor och fetter) i 
diesel ges sedan 2014 skattebefrielse oavsett volymandelen i dieseln.
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Utsläppen bygger på 2013 års utsläppsstatistik (Utsläppen från diesel i viss gruvindustriell verksam-
het är baserad på skatteutgiften (Skr. 2013/14:98)) och skattenivån den 1 januari 2015 och priset 
på utsläppsrätter det dagsaktuella priset den 3 februari 2015 (ca 7 euro/ton). Det finns en nedsätt-
ning av koldioxidskatten som ej är redovisad det gäller fjärrvärmeleveranser till industri inom och 
utanför handelssystem, baserat på Redovisning av skatteutgifter 2014 (Skr. 2013/14:98) är det små 
utsläpp. (storleksordningen, 0,02 Mton). 

*I posten värmeproduktion ESD är utsläppen baserad på statistik som inkluderar både el- och 
värmeproduktion för den icke handlande sektorn, det går ej att särredovisa el- respektive värme-
produktionens andelar av utsläppen. Elproduktionen i den icke handlande sektorn bedöms dock vara 
mycket liten från fossila bränslen.49, 50   

49 Nationell utsläppsstatistik för 2013.
50 Regeringens skrivelse 2013/14:98 – Redovisning av skatteutgifter 2014.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Koldioxidskatt kr/ton koldioxid

Figur 1.22. Illustration av de svenska utsläppen och vilken nivå på koldioxidskatt
som råder inom respektive område

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET SAMT REGERINGENS SKRIVELSE 2013/14:98 – REDOVISNING AV SKATTEUTGIFTER 2014.
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figur 1.23. energi och koldioxidskattens utveckling för a) diesel miljöklass 1 (mk1) och för  

b) bensin miljöklass 2 (mk2) omräknat till 2014 års penningvärde51 52  

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) omfattar energiintensiv 
industri och el- och värmeproduktionsanläggningar samt flyg inom europeiska 
samarbetsområdet.53 54 De anläggningar som ingår i systemet och som ligger i Sve-
rige släpper ut cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. 
Största delen av utsläppen i Sverige kommer från industrianläggningar (70 pro-
cent) och de övriga utsläppen kommer från el- och fjärrvärmeanläggningar. 

Utsläppshandelsystemets effekt på utsläppen av växthusgaser från de verksam-
heter i EU som ingår, är skillnaden mellan den nivå som fastställts som tak för 
systemet och den nivå på utsläppen som annars skulle ha ägt rum. I systemet bil-
das ett pris för att släppa ut växthusgaser men utsläppen påverkas även i stor 
utsträckning av yttre omständigheter som den ekonomiska konjunkturen, väder-
variationer mellan olika år och energiprisernas utveckling. Effekten på utsläppen i 

51 Skatteverket, 2014: Skattesatser med historik.
52 Vi har valt att redovisa utvecklingen av bensin MK2 för att få en lika lång tidserie som för 

diesel, eftersom bensin MK1 inte funnits lika länge som diesel MK1. Det är liten skillnad i 
skatt mellan MK1 och MK2 bensin.

53 Omfattar utsläpp från anläggningar för produktion av el och värme, raffinaderier, 
anläggningar som producerar och bearbetar järn, stål, glas och glasfiber, cement och 
keramik, anläggningar som producerar papper och pappersmassa, aluminiumindustri, 
produktion och bearbetning av icke-järnmetaller samt delar av kemiindustrin. 

54 Utsläpp från flyg mellan flygplatser i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
omfattas av handelssystemet, det finns dock ett undantag gällande flyg från de yttersta 
delarna av området.

Skatt kr/m3

Figur 1.23. Energi- och koldioxidskattens utveckling för a) diesel miljöklass 1 (MK1) och för 
b) bensin miljöklass 2 (MK2) omräknat till 2014 års penningvärde

 KÄLLA: SKATTEVERKET MED EGEN BEARBETNING TILL 2014 ÅRS PENNINGVÄRDE.
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enskilda länder är svår att särskilja och nationella förutsättningar, som olika kom-
pletterande styrmedel för förnybar energi och utsläppsminskning, skillnader i 
reduktionspotentialer och åtgärdskostnader, energiprisutveckling och ekonomisk 
utveckling, påverkar i vilka länder och anläggningar som utsläppsminskningarna 
uppstår. Det är därför svårt att separera handelssystemets effekt på utsläppen i 
Sverige.  

Även om verksamheter i EU inom 
handelssystemet klarar de utsläppsmål 
som har satts till 2020, bedöms han-
delssystemet inte, som det nu utveck-
lats, ge tillräckliga incitament för inves-
teringar i lågkoltekniker för att kost-
nadseffektivt klara utsläppsmålen på 
längre sikt.55 Orsaken är att ett mycket 
stort överskott av utsläppsrätter har 
byggts upp under den andra handelsperioden, 2008–2012, främst på grund av den 
ekonomiska krisen vilket har resulterat i mycket låga utsläppsrättspriser, omkring 
5–10 euro per ton. För att förhindra inlåsningseffekter i utsläppsintensiva tekniker 
med långa livslängder och öka incitamenten för investeringar i bland annat energi-
effektiviseringsåtgärder och förnybar energi behöver därför handelssystemet skär-
pas och genomgå vissa strukturella förändringar. Se vidare kapitel 5. 

Den klimatrelaterade forskning och utveckling som stödjs med statliga medel 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för att nå ett samhälle med låga utsläpp 
av växthusgaser. Riksdagen beslutade år 2012 att förlänga insatserna för energi-
forskningen som till stor del är klimatrelaterad och man beslöt att nivån ska vara 
omkring 1,3 miljarder kronor under åren 2013–2015. Det övergripande målet är 
att insatserna inriktas så att de kan bidra till uppfyllande av uppställda energi- 
och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade 
miljöpolitiska mål. Energiforskningen är en central och integrerad del av energi-
politiken, och har synergier med styrmedel inom energipolitiken. En granskning 
av svensk klimatforskning gjordes 2012 av Riksrevisionen. Då beräknade man 
att medlen för klimatforskning uppgick nästan två miljarder 2010, vilket är cirka 
7 procent av statens totala forskningsmedel. Granskningen visade att svensk kli-
matforskning leder till en internationellt sett hög andel vetenskapliga artiklar, som 
också citeras ofta. Avseende patentansökningar ligger Sverige i topp i Norden, men 
det är svårt att avgöra om det är ökningen av medel som har lett till fler resultat. 

Sedan år 2008 har länsstyrelserna haft uppdraget att strategiskt samordna  
och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiom-
ställning och minskad klimatpåverkan, och ta fram regionala energi- och  

55 Naturvårdsverket, 2014: Analys av EU-kommissionens förslag till reform av EU-ETS.

fakta EU-ETS
• Omfattar 45 procent av ut- 

släppen av växthusgaser i EU
• Fastställt utsläppstak med mål-

sättning att minska utsläppen 
med 21 procent 2005–2020.
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klimatstrategier. Sedan 2010 har Länsstyrelserna fått riktade medel för att vidare-
utveckla och genomföra de regionala klimat- och energistrategierna i syfte att iden-
tifiera, planera och genomföra regionala åtgärder. I en utvärdering56 som genom-
fördes 2013–2014 framkom att uppdraget haft en tydlig påverkan på resultatet, tre 
fjärdedelar av länen som annars inte skulle ha utarbetat en strategi har gjort det.

Utvecklingen inom EU – ett nytt energi- och klimatramverk till 2030 

I oktober 2014 fattade ministerrådet i EU beslut om hur utsläppen av växt-
husgaser, andelen förnybar energi och effektiviseringen av energianvändningen 
inom EU ska utvecklas till 2030. Målsättning är att utsläppen av växthusgaser 
ska vara minst 40 procent lägre än 1990 års nivå, samtidigt som andelen för-
nybart ska vara minst 27 procent och energianvändningen bör vara 27 procent 
lägre än en referensbana. Utsläppsminskningen ska bördefördelas som natio-
nellt bindande mål. Förnybartmålet ska uppnås av EU som helhet utan natio-
nellt bindande mål och målet för minskad energianvändning är ett vägledande 
mål för hela EU. För stora delar av industrin och el- och värmeproduktion är 
det EU-ETS som ska ge incitament till att utsläppen minskar i den omfattning 
som krävs genom taket i systemet kommer sänkas i snabbare takt mellan 2020 
till 2030. Det planeras även ett antal strukturella förändringar som ska skärpa 
systemet och öka drivkraften för investeringar koldioxidsnål teknik (se kapitel 
2 och 5). De centrala styrmedlen från EU utöver handelsystemet som ska bidra 
till minskade utsläpp är koldioxidkrav på nya bilar, Ekodesign-direktivet och 
F-gas-förordningen. För utvecklingen av utsläppen på EU-nivå blir även de 
nationella styrmedlen och insatserna avgörande, se exempelvis Tysklands sats-
ning på omställningen av energisystemet (faktaruta på sidan 56).

56 Sweco, 2014: Styrmedels förutsättningar att styra mot ökad energieffektivisering, en 
utvärdering av 24 styrmedel.
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2.5.2 el- oCH fjärrvärmeproduktion

El- och fjärrvärmeproduktionen har känneteck-
nats av en stor expansion av förnybara bränslen, 
vilket har drivits på av de styrmedel som verkat i 
sektorn (se ruta i högerkanten). Omvärldsfaktorer 
som världsmarknadspris på fossila bränslen har 
även haft betydelse för utvecklingen. En beräk-
ning av effekten av de ekonomiska styrmedlen i 
sektorn med modellverktyget MARKAL-NORD-
IC57 visar att utsläppen kunde ha varit nära 14 
miljoner ton högre år 2010 om styrmedlen hade legat kvar på 1990 års nivå. Den 
stora skillnaden i de modellberäknade utsläppen beror på en klart större använd-
ning av kol i scenariot med 1990 års styrmedel. Det centrala ekonomiska styr-
medlet för minskade utsläpp från sektorn framöver är EU-ETS eftersom nästan 95 
procent av utsläppen från sektorn kommer från anläggningar som ingår i systemet 
samtidigt som anläggningarna omfattas av nedsättningar av koldioxidskatten för 
att undvika dubbelregleringar och koldioxidläckage. Koldioxidskatten i denna 
sektor har därför främst relevans för värmeproduktion där skatten kvarstår, trots 
att anläggningen ingår i EU-ETS. Skatten har även betydelse för de anläggningar 
som inte ingår i EU-ETS.  

57 Profu, 2013; Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Sveriges klimatrapportering 
(NC6). Bedömningen av effekterna av de ekonomiska styrmedlen för det stationära 
energisystemet i Sverige är baserat på beräkningar med energisystemmodellen 
MARKALNORDIC. Med det stationära energisystemet avses produktion av el, fjärrvärme 
och processånga samt slutlig energianvändning inom bostäder, service och industri. 
Två olika modelleringar är genomförda. 1) Den verkliga styrmedelsutvecklingen från 
1990 fram till 2013. Därefter antas att dagens styrmedel är i bruk till och med 2030. 
2.) ”1990-scenario”, som under hela den studerade perioden (1990-2030) innehåller de 
styrmedel som tillämpades år 1990. I övrigt är detta beräkningsfall identiskt med (1). I 
modellering handlar det om att försöka fånga de viktigaste variablerna som kan tänkas 
påverka det utfall man är intresserad av att studera: därmed innebär all modellering med 
nödvändighet en förenkling av verkligheten och därmed vissa osäkerheter.
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2.5.3 Bostäder oCH lokaler

Utsläppen av växthusgaser från enskild uppvärm-
ning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt 
sedan år 1990. De främsta styrmedlen för den 
omställning som skett i sektorn bedöms ha varit 
energi- och koldioxidskatterna, men avgörande 
för omställningen har också oljeprisutvecklingen, 
i kombination med introduktion av nya mer 
energieffektiva tekniker med lägre totalkostnader, 
såsom värmepumpar, varit. Men även den lokala 
drivkraften som funnits på kommunal nivå för utbredda fjärrvärmenät med en 
bättre luft i stadskärnor som målsättning, har bidragit till att genomföra en kraftig 
minskning av sektorns utsläpp. Detta har medfört att fjärrvärmenät har expande-
rat och därmed underlättat övergången från enskilda oljepannor till fjärrvärme. 
En analys av modellberäkningar med MARKAL-NORDIC visar att det finns driv-
krafter att byta till andra uppvärmningsalternativ både i scenariot med bibehållna 
styrmedel från 1990 och i scenariot med dagens styrmedelnivåer. Drivkraften att 
byta bort befintlig oljevärme är dock störst i scenariot där skatterna har utveck-
lats och skärpts fram till dagens nivåer. Det är också rimligt att anta att utsläpps-
minskningen i sektorn skulle ha gått långsammare om inte styrmedlen hade för-
ändrats och skärpts sedan 1990. Energianvändningen i bostäder och lokaler som i 
förlängningen påverkar utsläppen i el- och fjärrvärmeproduktion har även påver-
kats av styrmedel såsom byggreglernas energikrav och EU:s Ekodesign-direktiv. 

Fokus har länge varit att minska utsläppen och energianvändningen under 
driftsfasen från en byggnad. När energianvändningen har minskat från nya bygg-
nader, är utsläppen ur ett livscykelperspektiv lika stora från produktionsfasen 
av ett hus som driftsenergin under 50 år.58 En utmaning blir att bygga hus med 
både låg energianvändning och med material och teknik som ger upphov till låga 
utsläpp59 under byggnationsfasen. 

58 Martin Erlandsson, 2014: Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen 
nedströms klimatpåverkan för byggnader.

59 Påverkar utsläppen i andra sektorer som t ex  industrin.
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Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader undantas ofta från krav om energi-
effektivisering med hänvisning till riskerna för förvanskning och negativa 
effekter på inneklimat och byggnad. De allmänna målen för energieffektivitet i 
byggnader behöver inte stå i motsats till god byggnadsvård. För att göra detta 
möjligt krävs mer kunskap både på den tekniska och antikvariska sidan. Inom 
kulturmiljöområdet pågår kunskaps- och metodutveckling om hur man kan 
minska energianvändningen och miljöpåverkan i kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas bland 
annat genom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och Bevara60. 

2.5.4 transporter

Transportsektorn står för en stor del av utsläppen 
som ligger utanför handelssystemet för utsläpps-
rätter och har i Sverige varit föremål för ett flertal 
styrmedel under de senaste åren. Det är svårt att 
särskilja de olika styrmedlens effekter från varan-
dra utan effekterna av styrningen får bedömas på 
ett övergripande plan. Energi- och koldioxidskat-
ten på drivmedel och skattebefrielse för biodriv-
medel har varit viktiga styrmedel. Energi- och 
koldioxidskatten är det grundläggande styrmedlet 
som bidrar till att dämpa trafikarbete och bräns-
leanvändning. Koldioxidskatten på drivmedel infördes 1991 och har höjts i flera 
steg sedan dess. Samtidigt har dock energiskatterna sänkts och kilometerskatten 
tagits bort. Det finns undantag från energi- och koldioxidskatten både för inrikes 
sjöfart som är yrkesmässig och för flyget. Energiskatten på diesel har höjts i två 
steg med totalt 40 öre/liter åren 2011 och 2013. Effektberäkningar av skattehöj-
ningarna på diesel och bensin sedan år 1990 har tidigare beräknats61. För åren 
2010, 2015 och 2020 beräknades effekten vara cirka två miljoner ton koldioxi-
dekvivalenter lägre utsläpp per år, jämfört med om 1990 års nominella skattenivå 
hade behållits.

Skattebefrielse för biodrivmedel är det styrmedel som främst använts för att få 
till en ökad användning av biodrivmedel i transportsektorn. Stöd till forskning, 
utveckling och demonstration har använts som ett komplement till skattebefrielsen 
för att driva på omställningen. Enligt en utvärdering genomförd av Riksrevisionen 
år 2011 bedömdes skattebefrielsen ha varit nödvändig för ökad användning av 

60 www.sparaochbevara.se.
61 Miljödepartementet 2014: Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar.
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biodrivmedel men ett relativt dyrt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. I stor 
utsträckning bedömdes skattebefrielsen ha bidragit till en utökad låginblandning 
av biodrivmedel i bensin och diesel och den teknikdrivande effekten bedömdes dit-
tills ha varit begränsad. I utvärderingen drogs samtidigt slutsatsen att skattebefri-
elsen inte har inneburit långsiktiga och förutsägbara villkor för marknaden.62 Sats-
ningarna på större biodrivmedelsanläggningar i Sverige har samtidigt varit avvak-
tande trots att det finns ny lovande teknik.63 En bidragande anledning till detta är 
att det har saknats en långsiktig strategi för hur efterfrågan på biodriv-medel från 
ny teknik kommer stödjas. Det har gjort att få investeringar i storskaliga anlägg-
ningar kommit till stånd.64 Under år 2013 ledde användningen av biodrivmedel i 
transportsektorn till att utsläppen av växthusgaser minskade med cirka 2 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv.65 

Även koldioxiddifferentierad fordonsskatt, miljöbilspremie, undantag från for-
donsskatt och EU-krav på koldioxidutsläpp från nya personbilar är betydelsefulla 
styrmedel för utsläppen från transportsektorn då de påverkar fordonsflottans sam-
mansättning. EU-krav på koldioxidutsläpp på nya bilar har haft en stor påverkan 
på utbudet av bilar med låga utsläpp inom EU. Kraven sträcker sig idag med mål-
sättningar fram till år 2021. Innan EU-kraven infördes, uppskattade dåvarande 
Vägverket att, med enbart spontan teknisk utveckling, skulle de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för hela fordonsflottan i Sverige sjunka med 1 procent per år, 
ner till 169 g CO2/km år 2020.66 Energieffektiviten för nya bilar har ökat väsent-
ligt de senaste åren vilket tydligt visar sig i de genomsnittliga utsläppen för nya 
personbilar i Sverige, se figur 1.16. Effektiviseringen av hela den svenska person-
bilsflottan har därför de senaste åren haft en betydligt högre takt än den bedömda 
spontana teknikutvecklingen, och år 2013 var de genomsnittliga koldioxidutsläp-
pen 173 g CO2/km med en minskning de senaste två åren på 5 respektive 6 g 
CO2/km.67 Bidragande till utvecklingen är en kombination av EU:s krav på kol-
dioxidutsläpp på nya bilar som påverkat utbudet och de nationella styrmedel som 
påverkat efterfrågan. De senaste åren har dock minskningstakten av utsläppen 
för nya personbilar i Sverige avstannat något vilket delvis förklaras av en kraftig 
ökning av andelen fyrhjulsdrivna bilar med hög bränsleförbrukning i nybilsför-
säljningen.68 Den svenska utformningen med koldioxiddifferentierad fordonsskatt 

62 Riksrevisionen, 2014: Biodrivmedel för bättre klimat
63 SOU 2013:84,2013: Fossilfrihet på väg.

64 2030 sekretariatet, 2014: Remissvaren på ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 
2014/2485”.

65 Energimyndigheten, 2014: Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013.

66 Miljödepartementet, 2009: Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar .
67 Trafikverket, 2014: PM Vägtrafikens utsläpp 2013 och Trafikverket, 2013: PM 

Vägtrafikens utsläpp 2012
68 Trafikverket, 2014: Klimatbarometern.
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har i en utvärdering69 bedömts ha en mindre påverkan på utsläppen från nya bilar 
jämfört med koldioxiddifferentierad registreringsskatt som till exempel har införts 
i Frankrike. Viktigaste faktorn till att en registreringsskatt tycks vara mer effektiv 
bedömdes vara att hela koldioxidkostnaden fås i samband med nybilsköpet istället 
för att få kostnaden utslagen i små delar över bilens livslängd. 

Effekterna av den styrmedelspalett som har verkat inom transportsektorn har 
bidragit till att utsläppen av växthusgaser sedan år 2007 har minskat årligen från 
sektorn. Framför allt är det utsläppen från personbilar som har minskat. Den 
minskning av utsläpp som skett sedan år 2007 kan i huvudsak hänföras till annat 
än bränsleskatterna. Framförallt har den ekonomiska nedgången, under en följd 
av år stigande oljepriser, samt de styrmedel som verkat för en energieffektivare 
personbilsflotta påverkat utsläppen. 

Samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar är av långsiktigt stor betydelse 
för transportvolymernas utveckling. Den övergripande svenska infrastruktur- 
planeringen har hittills varit dåligt relaterad till de (minskade) transportvolymer 
som bedöms krävas för att nå klimatmålen, se fördjupning kring infrastruktur-
planering: avsnitt 2.5.11. 

2.5.5 industrin

Industrins utsläpp omfattas till stora delar av 
utsläppshandelssystemet (beskrivs i avsnittet om 
sektorsövergripande styrmedel) som är det huvud-
sakliga ekonomiska styrmedel som prissätter 
utsläppen av växthusgaser från sektorn. För den 
del av industrin som inte omfattas av utsläpps-
handelsystemet höjdes 2011 koldioxidskatten 
från 21 procent till 30 procent av den generella 
koldioxidskattenivån och i januari 2015 till 60 procent av den generella nivån. 
Dessa skattehöjningar bedömdes när de beslutades leda till utsläppsminskningar 
på 0,4 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter år 2015 och år 2020 utöver prognos. 
Bedömningen omfattade både användning av bränslen för uppvärmning inom 
industrin utanför handelssystemet och användningen av uppvärmningsbränslen 
inom jord-, skogs- och vattenbruk, där samma höjning av skatten genomförs. 

Miljöprövningar och tillsyn enligt miljöbalken har även möjlighet att påverka 
utsläppen från industrin, dels genom kravet på användandet av bästa möjliga 
teknik men också genom krav på att förnybar energi ska väljas i första hand samt 
krav på energihushållning. För industrianläggningar som ingår i utsläppshandel-
systemet finns ett undantag från miljöbalken som innebär att det inte går att ställa 
villkor som begränsar koldioxidutsläpp eller villkor som reglerar användningen av 

69 Klier & Linn, 2012: Using Vehicle Taxes to Reduce Carbon Dioxide Emissions Rates of 
New Passanger Vehicles: Evidence from France, Germany, and Sweden.

Handel med utsläppsrätter
Energi- och koldioxidskatter
F-gasreglering
Miljöbalken
Teknikupphandling
Elcertifikat



74 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

fossilt bränsle i syfte att begränsa koldioxidutsläppen. Undantaget omfattar dock 
inte krav som är kopplade till energihushållning, trots att sådana krav också kan 
leda till minskade utsläpp av växthusgaser.70    

Elcertifikatsystemet har bland annat gynnat skogsindustrin som har varit en 
stor nettomottagare av certifikat. Elintensiv industri, exempelvis skogsindustrin, är 
undantagen från kvotplikten. Den del av skogsindustrin som är baserad på kemisk 
massa har genom elcertifikatsystemets hjälp kunna investera i ökad produktion av 
el från biobränsle.71  

Beräkningar på effekten av de ekonomiska styrmedlen för förbränningsrelatera-
de utsläpp med modellverktyget MARKAL-NORDIC visar att utsläppen i sektorn 
skulle varit något större eller åtminstone lika stora om 1990 års styrmedel hade 
behållits. Skillnaden i utsläpp mellan de två scenarierna är genomgående liten. 

Reglering av f-gaser
Fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser, är industriellt tillverkade gaser 
med en lång rad användningsområden, bland annat som köldmedier. F-gaserna 
står för en relativt liten del av de totala klimatpåverkande utsläppen (mindre 
än två procent i Sverige, varav HFC-föreningar står för huvuddelen) men 
utsläppen är betydligt större idag jämfört med 1990, se också faktaruta om 
HFC under Skyddande ozonskikt. 

Inom EU är strävan att drastiskt minska förbrukning och utsläpp av F-gaser, 
samtidigt som klimat- och miljövänliga alternativa gaser ska främjas. År 2006 
antogs i detta syfte en F-gasförordning. En reviderad version av förordningen 
trädde i kraft 2014 och började till största delen gälla i januari 2015. EU- 
kommissionens konsekvensbedömning visar att den nya F-gasförordningen 
med gradvis sänkta gränser för mängderna F-gaser som får släppas ut på 
marknaden har potential att minska EU:s utsläpp av F-gaser med två tredje-
delar fram till 2030. 

70 Söderholm et al. 2011: Industrins energieffektivisering – styrmedlens effekter och 
interaktion.

71 Tillväxtanalys, 2014: Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet.
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2.5.6 jordBruket

Få riktade styrmedel har införts för att begränsa 
växthusgasutsläppen från jordbruket. Den största 
andelen av utsläppen i sektorn är förknippade 
med lustgasutsläpp från mark i samband med 
växtodling (även i vissa fall koldioxidutsläpp 
beroende på typ av jord) samt metan- och lust-
gasutsläpp från djurhållning och gödselhante-
ring. Dessa utsläpp är, på grund av deras diffusa karaktär och de svårigheter med 
kvantifiering som finns, svåra att påverka med ekonomiska styrmedel. Energi- och 
koldioxidskatt på fossila drivmedel och uppvärmningsbränsle är det centrala 
styrmedlet för utsläppen från fossila bränslen i sektorn. Koldioxid-skatten är ned-
satt men nedsättningen har de senaste åren minskat i sektorn. Det finns ett antal 
styrmedel som syftar till att minska övergödningen från kväveläckage vilket även 
bidrar till minskade lustgasutsläpp. En skatt på kväve- och kadmiuminnehållet i 
handelsgödsel fanns under ett antal år, men togs bort år 2010. Försök har gjorts 
att införa större klimathänsyn i EU:s gemensamma jordbrukspolitik72, vilken för 
närvarande reformeras. De krav som hittills överenskommits är dock inte tillräck-
liga, för att nödvändiga utsläppsreduktioner inom jordbruket ska genomföras. Det 
finns ekonomier inom EU med relativt stor jordbrukssektor. Med hänvisning till 
att återhämtningen av ekonomin har varit långsam för flera medlemsländer har 
det varit svårt att få gehör för skärpta miljö- och klimatkrav inom flera sektorer, 
däribland jordbrukssektorn.

Det finns ingen årlig energistatistik som särredovisar energianvändningen i jord-
brukssektorn. Den senaste statistiken publicerades så sent som hösten år 2014 och 
dessförinnan år 2007. Oljeanvändningen i jordbruket har konstant minskat under 
det senaste decenniet. Särskilt märkbart är att oljeanvändning för uppvärmning 
i runda tal har halverats under det senaste decenniet. Växthusnäringen, som är 
den näringsgren som i störst utsträckning använt sig av olja för uppvärmning, har 
varit föremål för omfattande nedsättning från koldioxidbeskattning. Trots det har 
näringen kraftigt minskat sin fossilbränsleanvändning på grund av höjda mark-
nadspriser på fossila bränslen och stöd från landsbygdsprogrammet. 

Den 1 januari år 2015 inrättades ett stöd till biogasproduktion från stallgödsel. 
Stödet syftar till att kompensera för den dubbla klimatnyttan som fås då stallgödsel 
rötas; nämligen nyttan i minskad spontan metanavgång från stallgödsel och ökad 
produktion av biogas som kan ersätta fossila bränslen. Produktion av biogas genom 
rötning av stallgödsel berättigas stöd med maximalt 20 öre/kWh producerad biogas 

Jordbruket är vår främsta källa till livsmedel och med bibehållen produktion är 
bedömningen att det är svårt att minska utsläppen till nära noll från jordbruks-

72 CAP – Common Agricultural Policy.
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sektorn. Den framtida efterfrågan på svenska jordbruksprodukter kommer att 
påverka inriktningen på jordbruket och därmed utsläppen från det svenska jord-
bruket. Utsläppen varierar beroende på gröda och djurhållning och det finns flera 
andra miljömål som påverkas av jordbrukets utveckling, exempelvis miljökvali-
tetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. 

 

låga metanutsläpp från biogasanläggningar
Biogasproduktion kan beroende på råvara som rötas bidra till en minskning 
av utsläpp på två sätt, dels genom att en utsläppskälla av metan elimineras 
(utsläpp av metangas från t ex  gödselhantering) och genom att ett fossilt 
bränsle ersätts av den producerade biogasen. För att klimatnyttan ska bli så 
stor som möjligt av biogasproduktion är det viktigt att minimera utsläppen av 
metan från de anläggningar där produktion och uppgradering av biogas sker. 
Biogasanläggningar prövas enligt miljöbalken och genom den har prövnings-
myndigheten (ofta Länsstyrelsen) möjlighet att ställa miljövillkor på utsläppen 
av metan. Idag finns inga nationella gränsvärden eller riktlinjer för sådana 
utsläpp och en genomlysning som gjorts visar att många biogasanläggningar 
saknar villkor kopplat till metanläckage och att i de fall det finns villkor skil-
jer de sig åt.73 Ett branschinitierat projekt pågår för att ta fram en vägledning 
kring miljöprövning av biogasanläggningar.74 Det pågår även ett arbete på 
Länsstyrelserna med att ta fram ett handläggarstöd för mer likartad tillämp-
ning av miljöbalken för biogasanläggningar. Båda dessa initiativ verkar för 
bland annat låga utsläpp av metan från biogasanläggningar. Harmoniserade 
och strikta utsläppskrav skulle ytterligare öka klimatnyttan med biogaspro-
duktion jämfört med idag.

Ett annat positivt initiativ på samma tema är Avfall Sveriges projekt Fri-
villigt åtagande där anläggningar som ingår åtar sig att aktivt arbeta med  
kartläggning och åtgärder för att minska utsläppen av metan. 

2.5.7 skogsBruket

Det finns idag inga styrmedel inom skogsbruket med främsta syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser eller öka inbindningen av kol. Det finns dock bestäm-
melser i olika lagstiftning som har påverkan på upptaget av koldioxid, såsom 
bestämmelserna kring skogsskötsel i Skogsvårdslagen och bestämmelserna kring 
markavvattning i miljöbalken. Därutöver har skattebefrielsen för biobränsle från 
energi- och koldioxidskatt varit ett viktigt styrmedel för att öka andelen bioenergi 

73 Avfall Sverige, 2013: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys 
(Rapport B2013:03).

74 Biogas Öst,2013: VÄGLEDNING – Miljöprövning av Biogasansläggningar 2013.
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(främst från skogsbruket) i fjärrvärmesektorn. Tillväxten av biomassa kan påver-
kas genom effektivare brukningsmetoder, skogsbrukets avverkningsrester kan 
utnyttjas i större utsträckning för att ersätta fossila bränslen, material från skogs-
bruket kan ersätta andra energiintensiva och/eller fossilbaserade material i många 
olika produkter75. 

2.5.8 avfall

Avfallssektorn framstår som en av de sektorer 
där åtgärdsarbetet varit mest framgångsrikt. Styr-
medel inom avfallssektorn har inte haft klimat-
åtgärder som främsta syfte, men har ändå starkt 
bidragit till betydande reduktion av växthusgaser. 
Avfallsförordningen med deponeringsförbud för utsorterat brännbart och orga-
niskt avfall (införda från år 2002) bedöms totalt sett ha haft den största effekten 
på minskad deponering av organiskt material, och därmed minskade metanut-
släpp. Avfallsförordningens krav på insamling av metangas har hjälpt till att mins-
ka utsläppen från befintliga deponier där nu metangas utvinns och används istället 
för att avgå som direkta utsläpp till omgivningen. 

2.5.9 fleXiBla mekanismer

Sverige har ett aktivt program för att genomföra Kyotoprotokollets projektbasera-
de mekanismer, Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, 
CDM) och Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI). Programmet, 
som drivs av Energimyndigheten, stödjer internationella klimatprojekt genom att 
ingå avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter. I Energimyndighetens upp-
drag ingår att bidra till utvecklingen av CDM och JI samt liknande marknadsbase-
rade mekanismer till trovärdiga och effektiva instrument i det internationella kli-
matsamarbetet, att bidra till kostnadseffektiva reduktioner av växthusgaser samt 
att bidra till hållbar utveckling i värdländerna.

I uppdraget ingår även att bidra till att uppnå det nationella klimat-etappmålet 
för år 2020. Inom det svenska CDM- och JI-programmet planeras för att, genom 
internationella klimatinsatser under perioden 2002–2020 åstadkomma utsläpps-
minskningar motsvarande minst 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De fram 
till och med år 2014 kontrakterade projekten och fonderna, förväntas leverera 
utsläppsminskningar motsvarande cirka 30 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 
Sverige.

Programmet har inriktats dels mot medverkan i enskilda projekt, dels på del-
tagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2014/2015 deltog  
Sverige i 98 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i nio multilaterala 

75 Som kommer påverka utsläppen från andra sektorer.
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fonder. De enskilda projekten ligger främst inom områdena förnybar energi och 
energieffektivisering. Fonder har valts utifrån fondens inriktning på projekttyper, 
bidrag till geografisk spridning på projekt samt Sveriges möjlighet att utöva in-
flytande på fondens arbete. Sverige deltar också i olika multilaterala initiativ som 
aktivt bidrar till vidareutveckling av de flexibla mekanismerna.76  

2.5.10 sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att antalet styrmedel och dess effekter 
varierar stort mellan olika sektorer. Det förklaras bland annat av att det finns flera 
olika marknadsbarriärer och marknadsmisslyckanden som leder till utsläpp av kli-
matpåverkande gaser från olika aktiviteter. Samtidigt finns det flera styrmedel som 
har effekt på klimatutsläppen men vars huvudsakliga syfte inte i första hand är att 
styra mot klimatmålet utan mot andra samhällsmål. I ett visst antal begränsade 
fall handlar det om dubbelstyrning men i de flesta fallen handlar det om komplet-
terande styrmedel och dynamiska effekter. 

Energi- och koldioxidskatten, som är de generella styrmedel som verkat över 
alla sektorer, har sannolikt haft effekt på användningen i vissa sektorer där efter-
frågan är mer priskänslig och/eller det finns konkurrenskraftiga alternativ, men 
utformningen bör ses över för att skatten även i framtiden ska leda till utsläpps-
minskningar. Framtida förändringar påverkar framförallt drivmedelsanvändningen 
inom transportsektorn och i arbetsmaskiner. 

När det gäller utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion samt enskild upp-
värmning av bostäder och lokaler har omställningen kommit långt och utsläppen 
har minskat kraftigt till följd av styrmedel och råoljeprisets utveckling. I dessa 
sektorer handlar arbetet om att fasa ut de sista fossila bränslena och fortsatt ökad 
energieffektivisering för att frigöra resurser till andra sektorer. I de sektorer där 
utsläppen idag är störst, transporter och industri, krävs omfattande utsläpps-
minskningar för att nå målet om ett samhälle med nettonollutsläpp år 2050. 

I transportsektorn sker förändringar framförallt när det gäller utsläppen från 
personbilar dessa utsläpp har minskat de senaste åren. Här finns en mängd styr-
medel och tillsammans har de bidragit till utvecklingen. Utsläppen i sektorn är 
fortfarande stora och det finns mycket mer att göra för att ytterligare öka omställ-
ningshastigheten, där kommande satsningar på infrastrukturprojekt och samhälls-
planering kommer vara avgörande för utvecklingen.

Det finns en stor utmaning i att minska växthusgasutsläppen i jordbruket till 
nära noll år 2050, vilket är beroende av utsläppens karaktär (metanutsläpp från 
djurens matsmältning, lustgasutsläpp från växtodling och så vidare). Utsläppen 
från jordbruket påverkas i hög grad av vad vi äter, hur vi hanterar maten och hur 
maten produceras.  

76 Energimyndigheten, 2015: Årsrapport 2014 för Sveriges program för internationella 
klimatinsatser (ER 2015:02).
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att de centrala styrmedlen hittills totalt 
sett inte har gett upphov till åtgärder i tillräcklig omfattning för att Sverige till år 
2050 ska vara ett land med nettonollutsläpp av växthusgaser. 

2.5.11 fördjupning: samHällsplanering – infrastruktur

Investeringar i infrastruktur har stor påverkan på hur och i vilken omfattning 
transporterna sker. Det finns också en tydlig växelverkan mellan infrastruktur- 
planeringen och kommunal bebyggelseplanering, där infrastrukturinvesteringar 
kan bidra till, eller motverka, en transportsnål och energieffektiv bebyggelsestruk-
tur. Infrastrukturplaneringens inriktning är också avgörande för den framtida 
omfattningen av transporterna och fördelningen mellan olika transportslag. Ökad 
kapacitet och förkortade restider i vägtransportsystemet bidrar exempelvis på 
längre sikt till ökad långpendling med bil och styr mot en mer utspridd bebyg-
gelsestruktur, vilket innebär ökad klimatpåverkan. De beslut som fattas i infra-
strukturplaneringen idag, påverkar därför starkt möjligheten att nå klimatmål och 
andra miljömål i decennier framöver. Felaktiga beslut kan leda till inlåsningseffekter 
som gör att det blir svårare och dyrare att nå klimatmålen. Det är därför mycket 
angeläget att långsiktiga investeringar i infrastruktur utformas så att dessa bidrar 
till minskad klimat- och miljöpåverkan. 

Trafikverket är ansvarig myndighet för den nationella infrastrukturplaneringen. 
En stor del av de beslut som påverkar utvecklingen av transportsystemet fattas 
dock på politiskt nivå: på statlig-, regional- och kommunal nivå. För att uppfylla 
riksdagens prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och visionen 
om inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, räcker det inte med tekniska åtgär-
der utan personbilstrafiken måste minska i betydande grad77. 

Infrastrukturplaneringen är uppdelad i två delar: Dels en nationell och regional 
planering som lägger ramarna för vilka investeringsprojekt som ska genomföras 
och som fördelar tillgängliga resurser mellan olika transportslag, dels en plane-
ring av enskilda infrastrukturåtgärder och objekt som t ex  vägar och järnvägar. 
Åtgärdsvalsstudier, där olika brister i transportsystemet analyseras och där åtgär-
der tas fram enligt fyrstegsprincipen78, ska genomföras innan ett projekt kommer i 
fråga för finansiering i nationella eller regionala planer. 

77 Trafikverket, 2012: Delrapport transporter, underlag till Färdplan 2050, 2012:224. 
Trafikverket, 2014: Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för 
energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2014:137.

78 Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod som prövar åtgärder i transportsystemet enligt 
fyra steg: 1) Tänk om, det första steget handlar om att överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 2) Optimera, det andra steget 
innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen. 3) Bygg om, det tredje steget innebär begränsade ombyggnationer. 4) Bygg 
nytt, det fjärde steget innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
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Inför Trafikverkets utarbetande av förslag till nationell transportplan (regeringen 
beslutar), gör regeringen en prioritering av vissa större projekt – genom att i 
uppdraget till Trafikverket nämna dem. Dessutom anger regeringen i uppdraget 
till Trafikverket hur mycket av den ekonomiska ramen som ska gå till drift och 
underhåll av statliga vägar respektive järnvägar, och hur mycket som ska gå till 
komplettering av befintlig infrastruktur och investering i ny infrastruktur79. Den 
nationella planeringen styrs således i hög grad politiskt och har samtidigt avgöran-
de betydelse för infrastrukturinvesteringarnas påverkan på miljömålen. Detta har 
hittills inneburit att regeringen på förhand bundit upp en stor del av de tillgäng-
liga resurserna till stora nyinvesteringsprojekt, vilket försämrat förutsättningarna 
för att fyrstegsprincipen ska få genomslag i den nationella planen. Förfarandet 
leder både till större klimatpåverkan och onödigt höga kostnader när man foku-
serar för mycket på steg 3- och steg 4- åtgärder och för lite på steg 1- eller steg 
2-åtgärder. Det är osäkert om kravet på åtgärdsvalsstudier kommer att medföra en 
förskjutning av tyngdpunkten i den nationella planen från nyinvestering till åtgär-
der för att minska transportarbetet och använda befintligt transportsystem på ett 
mer effektivt sätt. 

Transportsektorns svårigheter att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser 
beror både på en avsaknad av tillräckligt effektiva styrmedel på teknikområden 
som energieffektivitet och byte till alternativa drivmedel, men också på brister när 
det gäller satsningar på överföring av person- och godstransporter från väg- och 
flygtransporter till mindre klimatbelastande transportslag och i infrastrukturplane-
ringen. I planeringen har i praktiken det transportpolitiska funktionsmålet80 prio-
riterats framför hänsynsmålet81. Parallellt med tekniska åtgärder för fordon och 
drivmedel behövs en annan samhällsplanering. Det handlar om en klimatinrikt-
ning på infrastruktursatsningar och förändringar av nationell, regional och lokal 
planering för att samhället ska bli mer transportsnålt. Ett transportsnålt samhälle 
har också många andra fördelar, det bidrar till exempel till minskade luftförore-
ningar och bullerstörningar samt mindre påverkan på biologisk mångfald. Samti-
digt minskar kostnaderna genom lägre energi- och bränsleförbrukning. 

Ett uttalat mål i infrastrukturplaneringen har varit att bidra till regionförsto-
ring, det vill säga att förbättra förutsättningarna för långväga arbetspendling. 
Regionförstoring medfört ett ökat transportarbete och har därför börjat ifrågasät-

79 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för 
utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 
transportinfrastruktur, regeringsbeslut 2012-12-20, N2012/6395/TE. 

80 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

81 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
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tas, åtminstone om det bara handlar om utglesning av boendet och resultatet blir 
ökade vägtransporter. En hållbar regionförstoring måste bygga på täta expansiva 
kärnor, som sammanlänkas av effektiv kollektivtrafik, helst spårbunden sådan. 
Förtätning av kärnorna ger förutsättningar för minskade transportbehov, och 
kan därför bidra till minskad klimatpåverkan och annan miljöpåverkan samtidigt 
som kostnader och tidsåtgång för resor och transporter minskar.82 Det bör dock 
noteras att även långa och ökade transporter med tåg är miljöbelastande, och att 
byggande av ny järnväg innebär stor klimatpåverkan i byggskedet. Det tar därför i 
regel mycket lång tid innan nyinvesteringar i järnväg bidrar till en nettominskning 
av transportsystemets samlade klimatpåverkan. 

En förutsättning för att kunna fatta rätt beslut när det gäller inriktningen på  
infrastrukturplaneringen är att det finns ett fullgott beslutsunderlag. Miljöbedöm-
ningen av de två senaste nationella infrastrukturplanerna uppfyllde, enligt Natur-
vårdsverket, inte miljöbalkens krav, bland annat beroende på att beskrivning och 
bedömning av alternativ saknades. För den senaste nationella planen, som om- 
fattar perioden 2014–2025, gjordes ingen bedömning av hur förslaget till plan på-
verkar trafikutvecklingen. Naturvårdsverket anser därför att det inte heller fanns 
en tillräcklig grund för att bedöma planens klimatpåverkan eller annan miljö- 
påverkan.83 Någon entydig bedömning av planens klimatpåverkan presenterades 
inte heller av Trafikverket. Enligt Trafikverkens bedömning innebar förslaget till 
nationell transportplan för perioden 2010–2021 oförändrade utsläpp koldioxid 
jämfört med att inte genomföra planen. Enligt Riskrevisionens granskning av de 
analys- och prognosmodeller som användes underskattades dock utsläppen i flera 
led. Hur mycket var dock inte möjligt för Riksrevisionen att bedöma84. 

Samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder bygger på progno-
ser med en fortsatt kraftig ökning av vägtransporterna. Trafikvolymen har stor 
betydelse för kalkylresultatet, både för koldioxidutsläpp och för samhällseko-
nomisk lönsamhet.85 Om planeringen av infrastruktur ska bidra till uppfyllelse 
av klimat- och miljömål måste infrastrukturplaneringen ta sin utgångspunkt i de 
transportpolitiska mål man vill nå, snarare än att fokusera på prognoser for trafik-
utvecklingen. Om man utgår från prognoser för trafikutvecklingen och bygger ut 
vägtransportsystemet för att möta den förväntade trafikökningen bidrar en sådan 
utbyggnad i många fall samtidigt till en trafikökning, och till att prognoserna där-
med uppfylls samtidigt som det medför att viktiga mål inte kan nås. Inte heller är 
en planering som utgår från att lösa ”befintliga brister” i transportsystemet med 

82 Se t ex Boverket, 2005: Är regionförstoring hållbar?
83 Naturvårdsverkets yttrande: Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell 

transportplan 2014-2025 Dnr NV-09999-12 Naturvårdsverkets skrivelse: Synpunkter på 
regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram förslag till nationell plan för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2014-20251 Dnr: NV-09999-12

84 Riksrevisionen, 2012: Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? sid 83.
85 Ibid sid 84.
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fokus på funktionsmålet en rimlig utgångspunkt för planeringen, om det leder till 
åtgärder som medför att vägtrafiken ökar eller befästs på nuvarande nivå. Sådana 
åtgärder försvårar möjligheten att nå klimatmålen och andra delar av hänsynsmålet. 

Naturvårdsverket anser att alla åtgärder i befintliga planer som ännu inte är 
genomförda och som bedöms leda till ökad vägtrafik, bör omprövas. Särskilda 
ansträngningar bör göras för att utveckla alternativ, i första hand steg 1 och steg 
2 åtgärder, som kan förbättra funktionen i transportsystemet utan att det leder 
till ökad vägtrafik. En rimlig början är att gå igenom alla de vägprojekt som av 
Trafikverket inte bedöms bli samhällsekonomiskt lönsamma om man begränsar 
trafikutvecklingen till den nivå som bedöms krävas för att klara klimatmålen86.

När det gäller prognoser finns dessutom ett viktigt systemfel: den prognosmo-
dell som använts av Trafikverket bygger på historiska samband mellan ekonomisk 
utveckling, befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på transporter. Detta medför 
en planering som utgår ifrån de ”gamla” trenderna med ständigt stora ökningar av 
vägtrafiken. Den verkliga ökningen av vägtrafiken har de senaste årtiondena alltid 
varit betydligt lägre än vad aktuell prognos visat. Sedan 2008 har trafikarbete med 
personbilar legat ungefär på samma nivå, vilket skulle kunna vara ett tecken på ett 
trendbrott som i så fall ställer krav på utveckling av modellerna. 

Oberoende av prognosmodellernas kvalitet anser dock Naturvårdsverket att det 
krävs en ny inriktning på infrastrukturplaneringen, där utgångspunkten istället är 
att beslutade mål ska nås. För att ge stöd för en sådan förändring är det angeläget 
att kvalitén på den miljöbedömning som sker i samband med framtagande av regi-
onala och nationella transportplaner förbättras. Naturvårdsverket anser att det 
behövs ett tydligare formulerat och politiskt förankrat mål för transportsektorns 
klimatpåverkan, som kan fungera som ankare i infrastrukturplaneringen och ligga 
till grund för utveckling av styrmedel för att minska det totala transportarbetet på 
väg. Vi anser att ett sådant mål bör ta sin utgångspunkt i förslagen i utredningen 
Fossilfrihet på väg87.

2.5.11.1 Förändringar behövs
De flesta investeringarna i strategisk infrastruktur, det vill säga sådan infrastruk-
tur som i sig påverkar flöden i och mellan olika transportslag, sker med offentliga 
medel. Det finns därför stora möjligheter för staten, de regionala organen/myndig-
heterna och kommunerna att påverka utvecklingen framöver. 

För att åstadkomma en omställning av transportsystemet är det nödvändigt att 
utnyttja parallella åtgärdsstrategier med åtgärder och styrmedel som kompletterar 

86 Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell transportplan 2014–2025. 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Forslag-till-
Nationell-plan/.

87 SOU 2013:84, 2013): Fossilfrihet på väg.
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varandra. I många fall behöver nyinvesteringar i infrastruktur kombineras med 
åtgärder för bättre utnyttjande av det befintliga transportsystemet för att de trans-
portpolitiska målen ska kunna nås. Sådana åtgärdspaket måste samordnas i tiden 
för att bli verkningsfulla. Det finns idag stora osäkerheter kring ansvar, resurser 
och befogenheter när det gäller åtgärder för att påverka transportbehovet och 
åtgärder för att åstadkomma en effektivare användning av befintlig infrastruktur. 
Trafikverket har tidigare haft ett uttalat sektorsansvar och resurser för att arbeta 
med åtgärder som syftar till effektivare användning av befintligt transportsystem 
och minskat transportbehov. Detta sektorsansvar togs år 2011 bort från Tra-
fikverkets regleringsbrev vilket innebär att möjligheterna att arbeta med åtgärder 
som faller utanför investering, drift och underhåll av den fysiska infrastrukturen 
i stor utsträckning försvunnit. Naturvårdsverket anser att dessa förändringar har 
försämrat förutsättningarna för Trafikverkets arbete med det transportpolitiska 
hänsynsmålet.

Genomgripande förändringar genomfördes i planeringssystemet för infrastruk-
tur år 2012 och det är ännu för tidigt att utvärdera hur dessa inverkar på infra-
strukturplaneringens påverkan på miljömålen. Det nya systemet med Åtgärdsvals-
studier har i teorin potential att ge större fokus på åtgärder för att påverka trans-
portbehovet och för att effektivisera användningen av befintligt transportsystem, 
men tidiga erfarenheter indikerar att fyrstegsprincipens genomslag i åtgärdsvals-
studierna varierar och att betydande brister finns. Utfallet av en åtgärdsvalsstudie 
är starkt beroende av vilka problem som identifieras i det befintliga transportsyste-
met och hur dessa problem sedan formuleras. Enligt Trafikverket är utgångspunk-
ten i åtgärdsvalsstudierna brister i transportsystemets funktion. Naturvårdsverkets 
anser att brister som tar sin utgångspunkt i det transportpolitiska hänsynsmålet 
är minst lika viktiga. Vilka problem som identifieras beror i stor utsträckning på 
sammansättningen på den grupp intressenter som deltar i arbetet med en given 
åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsval utgör idag en central del av alternativgenereringen 
och alternativhanteringen i den nationella och regionala infrastrukturplaneringen. 
Trots detta finns inga krav på systematisk miljöbedömning av de åtgärdsförslag 
som tas fram inom ramen för åtgärdsvalsstudierna. 

Naturvårdsverket anser att det finns en risk att den oreglerade processen i 
åtgärdsvalsstudierna försämrar möjligheten att uppnå syftet med den reglerade 
miljöbedömningsprocessen enligt 6 kap. miljöbalken, där också olika alternativ 
ska identifieras, beskrivas och konsekvensbedömas. Vi anser därför att ett krav 
på miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken bör kopplas till genomförandet av 
åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen. 

Dagens uppdrag till Trafikverket innehåller oförenliga krav; vägar ska byggas 
för att möta en antagen trafikökning eller förbättra funktionen i det befintliga 
transportsystemet, samtidigt som klimatmålen ska nås. Motsägelsen i uppdraget 
har konstaterats på flera håll på senare tid, bland annat i utredningen Fossilfrihet 
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på väg88 och i Trafikverkets bidrag till utredningen Färdplan 205089. Det är reger-
ingens sak att på ett tydligare sätt hantera dessa målkonflikter och formulera ett 
mer konsistent uppdrag till Trafikverket. 

På vissa håll sker förändringar drivna av en önskan om en bättre fungerande 
och trivsammare stadsmiljö med bättre tillgänglighet även för de som inte kör 
bil. En snabbare utveckling mot hållbara transportsystem i städerna är angelägen, 
eftersom det är här både befolkningstillväxten och potentialen för transportsnåla 
och klimatsmarta lösningar är störst. Naturvårdsverket ser positivt på reger-
ingens satsning på så kallade stadsmiljöavtal, med 500 Mkr/år under perioden 
2015–2018. Syftet med avtalen är att ”skapa förutsättningar för en större andel 
av transporter i städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång och hållbara 
transporter”.90 Enligt regeringens beslut ska det statliga stödet, som maximalt får 
täcka 50 procent av investeringarna, ”uteslutande gå till investeringar i kollektiv-
trafik i städer”91. Naturvårdsverket anser att det också bör kunna gå till investe-
ringar som gynnar ökad cykling.

2.6 övrig påverkan på målet
Klimatåtgärder är nära knutna till andra områden och hur man utformar den 
ekonomiska politiken har stor effekt på utsläppen. Många åtgärder för att gynna 
ekonomin och öka välbefinnandet hos människor de närmaste åren har även stor 
möjlighet till att samtidigt tackla klimatriskerna. Det finns starka motiv för värl-
dens länder att utforma reformer som samtidigt stimulerar utveckling och han-
terar klimatriskerna. Ett sådant exempel är utfasningen av fossila bränslen som 
minskar både klimatpåverkan och förbättrar luftkvaliten. För många länder är 
energisäkerhet också ett tungt vägande argument för att minska beroendet av fos-
sila bränslen, genom att bli mer självförsörjande genom förnybar energi minskar 
beroendet av andra länders leveranser av fossil energi. För beslut som minskar 
klimatpåverkan, kan andra skäl än klimatskäl i många länder för närvarande ofta 
vara de mest avgörande.

Utvecklingen av energipriser är en viktig faktor för hur snabbt, och i vilken 
omfattning, en omställning av energisystemet sker. Priser på kol, olja och gas 
är särskilt avgörande för konkurrenskraften för de förnybara alternativen. Det 
ökande priset på olja under början av 2000-talet har i Sverige hjälpt till i omställ-
ningen av oljeanvändningen i sektorn bostäder och lokaler. Det låga priset på kol 
de senaste åren har i Europa gjort elproduktion från kol konkurrenskraftigare 

88 SOU 2013:84, 2013: Fossilfrihet på väg.
89 Trafikverket, 2012: Delrapport transporter. Underlag till färdplan 2050 (publikation 

2012:224).
90 Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara 

transporter, Regeringsbeslut 2015-01-08, N2015/532/TS. http://www.regeringen.se/
sb/d/19821/a/252746.

91 Ibid.
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och trängt undan elproduktion från naturgas vilket har lett till större växthusgas-
utsläpp.92   

Att begränsa de globala klimatförändringarna är nödvändigt för att fattig-
domsbekämpning ska nå framgång och hållbar utveckling i bred bemärkelse vara 
möjligt. Samtidigt finns en risk att åtgärder för att reducera utsläpp av växthusga-
ser motverkar andra aspekter av en hållbar utveckling. Det är mycket viktigt att 
klimatstrategier utformas så att sådana risker minimeras. Exempel på risker är att 
satsningar på biobränslen från jordbruket kraftigt höjer livsmedelspriser, eller att 
stigande energipriser slår hårt mot låginkomsttagare. 

Viktigt att betona är också att klimatstyrmedel inte utvecklas i ett ”vakuum”, 
utan är beroende av (och återverkar på) den samhälleliga, teknologiska och eko-
nomiska utvecklingen i stort. Satsningar för klimatet behöver samspela med den 
vidare utvecklingen, och kan utgöra en drivkraft för framtida teknisk och socio-
ekonomisk utveckling. Många faktorer som inte i sig själva är klimatstyrmedel 
både påverkar, och påverkas, av klimatpolitiken. 

2.7 osäkerheter
Om osäkerheter, se också sista stycket i avsnitt 2.1.2. 

2.7.1 styrmedel

Att utvärdera enskilda styrmedel är komplext av ett flertal anledningar. Efter-
som styrmedlen som verkar mot de klimat- och energipolitiska målen ofta har 
införts för att uppfylla även andra samhällsmål, kan det vara svårt att i efterhand 
utvärdera effekter på målen. Vidare är det komplicerat att särskilja effekten av 
ett enskilt styrmedel från effekten av de övriga då flera styrmedel samspelar. Att 
belägga orsakssamband mellan ett styrmedel och individers eller organisationers 
beteende kan också vara problematiskt. Det är dessutom ofta komplicerat att 
skilja ut styrmedelseffekter från effekterna av andra omvärldsförändringar. 

2.7.2 miljöeffekt

Åtgärder som minskar de antropogena växthusgasutsläppen minskar den antropo-
gena klimatpåverkan. Men det finns osäkerheter i magnituden. Dessa osäkerheter 
kan sammanfattas i begreppet klimatkänslighet (eng. climate sensitivity) – ett mått 
på hur mycket jordens medeltemperatur påverkas av en viss förändring i strål-
ningsbalansen93 (vanligen med utgångspunkt i en fördubbling av koldioxidhalten). 
Svårigheten i att kvantifiera klimatkänsligheten har framförallt att göra med bris-
tande exakthet i förståelsen av återkopplingseffekter (det vill säga effekter som 

92 Oxford Institute for Energy Studies, 2014: The Outlook for Natural Gas Demand in 
Europe.

93 Strålningsbalansen är balansen mellan den inkommande solstrålningen och den utgående 
värmestrålningen, se också faktarutan om RCP i avsnitt 1.2.
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förstärker eller motverkar den klimatförändring som den ursprungliga pådriv-
ningen orsakar). Även om kunskaperna om klimatsystemet har blivit allt bättre, 
kvarstår således fortfarande stora forskningsbehov. 

2.8 Prioriteringar för framtiden

2.8.1 åtgärder

Utfasningen av användningen av fossila bränslen är central. IPCC:s scenarier där 
temperaturökningen sannolikt kan begränsas till under två grader (så kallade 
tvågraders-scenarier) innebär en omfattande minskning av kolanvändningen jäm-
fört med referensscenarierna. De globala energisystemen måste framför allt för-
ändras på tre sätt; utveckling mot en fossilfri energitillförsel, minskad användning 
av energi, samt en övergång till fossilfria bränslen i användarsektorerna94. Att öka 
energieffektiviteten i användarsektorerna är en av nyckelfaktorerna och kommer i 
hög utsträckning påverka vilka och omfattningen av de utsläppsminskningsåtgär-
der som krävs på tillförselsidan. 95

IPCC:s tvågradersscenarier indikerar också att det finns betydande potentialer 
för insatser inom markanvändning i jord- och skogsbruk. Det handlar framförallt 
om fortsatt utveckling av en hållbar produktion av bioenergi samt åtgärder för 
minskad avgång respektive ökad inlagring av kol i marken.

Den mänskliga påverkan på klimatet härrör från så gott som alla sektorer i 
samhället. Det gör att klimatpolitiken berör alla delar av samhället och samspelar 
med en rad andra politikområden. Samhället behöver förändras så att produk-
tions- och konsumtionsval i större utsträckning görs med klimatet och miljön i 
åtanke.96 

En konsumtion som är hållbar minskar de globala utsläppen. Industrins 
utsläpp, energi- och resursanvändning kan minska från både utvinning, transport, 
tillverkning och i avfallsledet genom konsumtionsval som innebär en mer omfat-
tande återanvändning och återvinning, att produkter med lång livslängd väljs i 
högre utsträckning och genom att produkter hyrs och delas mellan konsumenter 
istället för att köpas. Utsläppen från transporter kan minska genom att efterfrågan 
på resor förändras. Det finns även en stor potential i att minska matavfall (se  
faktaruta i avsnitt 5.1.2) och ändrade matvanor. I fokusområde Hållbar konsum-
tion97 utvecklas resonemangen om den privata konsumtionens effekter på miljö-
kvalitetsmålen.

94 Bostäder och service, industri och transporter.
95 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 

Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

96 Europeiska miljöbyrån, 2014: Välbefinnande och miljön.

97 Naturvårdsverket, 2015: Prel. titel Fokusområde Hållbar konsumtion – fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).
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Resurseffektivitet
Resurseffektivitet är en förutsättning för det övergripande målet för miljöpo-
litiken – att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Utvinningen, förädlingen, användningen och avfallshante-
ringen av resurser världen över ger redan i dag upphov till en rad allvarliga 
miljöproblem, varav påverkan på klimatet är ett av de största. Som exempel 
är utsläppen av koldioxid och användningen av energi vid metallframställning 
från jungfrulig råvara mycket större än från återvunnen metall. 

En högre resurseffektivitet motiveras även utifrån samhällets behov att 
hantera en allt större konkurrens om råvaror i världen. Om ett par decennier 
kommer uppemot tre miljarder människor troligen sälla sig till medelklassen 
och dess konsumtionsmönster. Detta kommer att sätta ytterligare press på våra 
gemensamma resurser. Resurser som i flera fall redan nu börjar bli svåra och 
dyrare att få tag på. 

Grunden för att öka resurseffektiviteten är att ta hänsyn till resursanvänd-
ning i ett livscykelperspektiv där en önskad funktion fås genom en optimal 
användning av naturresurserna. Detta kan ske genom kretslopp som möjliggör 
effektiv användning av material och produkter, att produkter återanvänds eller 
får nya användningsområden, och att material och energi återvinns. För att 
detta ska ske behövs lagkrav och att konsumenter börjar efterfråga funktioner 
som produkter erbjuder istället för att äga produkten själv, att producenters 
ansvar för livcykelspåverkan utökas och att industrier samverkar med var-
andra om resurser.

Hållbar stadsplanering är också en central del i en omställning, cirka 60 procent 
av den mark som förväntas användas till städer år 2030 i IPCC-scenarierna är 
ännu inte bebyggd98. Hur en så omfattande urbanisering kommer att utformas 
kommer spela stor roll för framtidens energi- och resursanvändning och utsläpp. 
Utvecklingen kommer också påverka förutsättningarna för ändrade beteenden. 
Uppbyggd infrastruktur kan vara svår och dyr att ändra i efterhand, de satsningar 
som görs nu behöver vara effektiva och inte leda till ytterligare inlåsning i struktu-
rer med hög resurs- och energianvändning och höga växthusgasutsläpp. 

Detta är särskilt viktigt för utvecklingen i de delar av världen där urbanise-
ringen är stor och utbyggnaden av infrastruktur är snabb. En stor del av tillväx-

98 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Technical Summary).
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ten i världens växande städer sker idag utan planering och utan struktur, med 
betydande ekonomiska, sociala och miljörelaterade kostnader. Det finns exempel 
på framgångsrik stadsutbyggnad, karaktäriserade av kompakta stadskärnor 
med integrerad kollektivtrafik, som är ekonomiskt mer dynamiska och som har 
lägre utsläpp i jämförelse med städer som har en större utbredning och en sämre 
utvecklad kollektivtrafik.99  

Scenarier där vi undviker två graders uppvärmning, indikerar även att det på 
längre sikt behövs tekniker som kan fånga in och lagra utsläpp av koldioxid från 
anläggningar som använder bioenergi, på fossila utsläpp från basmaterialindustri 
(järn- och stål, cement) och på viss kolanvändning i energisektorn. För att sådan 
teknik ska kunna introduceras i större skala behöver demonstrationsprojekt 
genomföras i större skala i närtid. Även andra teknikskiften är nödvändiga i bas-
materialindustrin, men insatserna för en sådan utveckling är i nuläget mycket små 
globalt sett. 

2.8.2 styrning oCH styrmedel

2.8.2.1 Slutsatser från den senaste IPCC-rapporten
I IPCC:s senaste utvärdering100 sammanfattas det vetenskapliga kunskapsläget 
beträffande styrning och styrmedel men det ges inga uttalade rekommendationer 
om vilka styrmedel som är att föredra framför andra. En av huvudslutsatserna 
är att utsläppsminskande strategier kan vinna på om de ingår i en strategi som 
samtidigt syftar till anpassning till ett förändrat klimat och till att uppnå andra 
samhällsmål.

En övergripande slutsats är också att det kommer krävas flera olika typer av 
styrmedel på olika nivåer (internationellt, regionalt, nationellt och lokalt) för att 
åstadkomma en effektiv omställning. Styrmedel för att stödja teknisk utveckling, 
marknadsintroduktion och spridning av tekniker kan komplettera och höja effek-
ten av styrmedel som mer direkt ger incitament till åtgärder.

Internationellt samarbete behövs för att stimulera finansiering, ge finansiella 
incitament och regelverk för att främja teknisk utveckling samt skapa förutsätt-
ningar för ökad involvering av den privata sektorn. Deltagande i internationellt 
samarbete kan främjas genom finansiellt samarbete, marknadsbaserade mekanis-
mer, tekniköverföring och handelsrelaterade åtgärder. Länkningar mellan regioners 
styrmedelssystem kan skapa potentiella fördelar i form av lägre åtgärdskostnader, 
minskad risk för utsläppsläckage och en högre likviditet. 

99 New Climate Economy, 2014: Better Growth, better climate – the New Climate Economy 
report

100 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 
I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change
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IPCC konstaterar också att om världens länder samtidigt minskade de subventio-
ner som finns för fossil energi i världen så skulle det vara möjligt att åstadkomma 
ytterligare utsläppsminskningar. Hur stora beror på sociala och ekonomiska förut-
sättningar.

2.8.2.2 Bedömningar från andra studier 
Både The Global Commission on the Economy and Climate101 och IEA102 ger tyd- 
ligare (och ganska samstämmiga) rekommendationer kring framtida styrmedels-
utveckling jämfört med de slutsatser som förs fram i IPCC-rapporten. Dessa 
rekommendationer är i linje med slutsatserna i IPCC-rapporten, skillnaden är att 
dessa organisationer, i motsats till IPCC, har mandat att ge rekommendationer. 
Från rapporten från The Global Commission on the Economy and Climate kan 
följande huvudslutsatser och rekommendationer lyftas fram: 

För att öka drivkrafterna för resurseffektivisering behöver det sättas ett pris på 
utsläpp av koldioxid och subventioner på fossila bränslen fasas ut. Koldioxid- 
priserna utvecklas utifrån regionala och nationella förutsättningar. Fossilbränsle-
subventionerna är i dag större än de bidrag som ges till förnybara energislag. 
Intäkterna från prissättning på koldioxid bör användas i en skattereform och 
kompensera de grupper som påverkas särskilt negativt av höjda kostnader. Pro-
duktlagstiftning som till exempel prestandakrav på bilar och olika apparater 
behövs som kompletterande styrmedel.

Investeringar i infrastruktur understödjer ekonomisk utveckling. Mindre kol-
dioxidintensiv infrastruktur är väsentligt för en koldioxidsnål utveckling, men 
många ekonomier runt om i världen klarar inte att mobilisera tillräckligt med 
kapital för investeringarna. Det finns dock tillräckligt med kapital i den globala 
ekonomin, men det saknas offentliga medel i många länder och privata kapital-
ägare ser infrastrukturinvesteringar som högriskinvesteringar. Finansiella innova-
tioner som gröna obligationer, olika riskdelningsinstrument och olika finansiella 
produkter som anpassar risktagandet kan sänka kostnaderna för finansiering med 
ända upp till 20 procent för fossilfri elproduktion. Utvecklingsbankernas roll i 
sammanhanget behöver stärkas. 

Innovation behöver stimuleras ytterligare. Framsteg kan förändra marknader 
och sänka resursförbrukningen dramatiskt. Men det sker inte per automatik. För 
utvecklingen krävs tydliga mål och styrmedel inklusive sådana som överbryggar 
marknadshinder av olika slag och välriktade offentliga satsningar. De globala 
offentliga medlen till innovation behöver tredubblas i energisektorn fram mot mit-
ten av 2020-talet, jämfört med dagens nivåer.

101 New Climate Economy, 2014: Better Growth, better climate – the New Climate Economy 
report

102 IEA (International Energy Agency), 2014: World Energy Outlook 2014, OECD/IEA, Paris.
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Det är viktigt med konsekventa, trovärdiga och långsiktiga ramverk för omställ-
ningen. Det skapar marknadsförväntningar och bidrar till förändring och investe-
ringar. Osäkerhet om spelregler och mål skapar istället den omvända situationen 
och ökar kostnaderna för omställningen. Det kan också leda till att investeringar 
blir mindre värda på sikt och behöver skrotas i förväg när lågkolsutvecklingen på 
sikt tar fart.

2.8.3 internationellt samarBete en förutsättning

Internationellt samarbete mellan världens länder är en viktig förutsättning för att 
nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. En ny internationell klimat-
överenskommelse är avgörande för att få utsläppen av växthusgaser att minska 
i tillräcklig omfattning. Parterna under FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har 
enats om att skapa en ny global klimatöverenskommelse i Paris år 2015 som 
sedan ska träda i kraft efter utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 
KP2, år 2020. Parterna uppvisar en god vilja att skapa en ny överenskommelse 
och man är i stort överens om vad en överenskommelse på övergripande nivå bör 
innehålla, men står skilda från varandra vad gäller detaljerade frågor gällande 
exempelvis ambitionsnivå på åtaganden, ansvar och transparens. Parterna ser 
utsläppsbegränsningar som en central del av en överenskommelse men den stora 
knäckfrågan är hur man får åtaganden som sammantaget skapar förutsättningar 
för en utsläppsutveckling som (med rimlig sannolikhet) kan hålla oss under två 
(eller 1,5) graders temperaturökning. Kopplat till detta är också frågan om hur 
man skapar en överenskommelse som blir bindande för alla parter, och leder till 
ambitiösa åtaganden från framförallt stora utsläppare. Det skulle till exempel 
kunna handla om att överenskommelsen omfattar en process som medför att 
utsläppsåtagandena successivt ses över med syftet att stegvis kunna höja den tota-
la ambitionsnivån. En annan knäckfråga som kopplar till detta är hur finansiering 
och anpassning kommer in i överenskommelsen. En del parter villkorar en över-
enskommelse mot att andra parter under Kyotoprotokollet sluter det så kallade 
ambitionsgapet (se avsnitt 3.1) till år 2020, medan parter under Kyotoprotokollet 
hänvisar till att alla stora utsläppare måste bidra då parter under Kyotoprotokol-
let bara står för en mindre andel av utsläppen i världen. Förutsättningar för att 
nå en överenskommelse finns men politiska barriärer måste överbryggas för att 
nå målet. Under UNFCCC pågår även förhandlingar om en ny marknadsbaserad 
mekanism för handel med utsläppsminskningar mellan länder och det har fattats 
beslut om att en sådan ska etableras. Det råder dock mycket delade meningar om 
utformning, styrning och övervakning av en ny eventuell mekanism och det kan 
därför ta lång tid innan en sådan finns på plats.
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Skillnaden mellan den utsläppsminskning som skulle behövas för att med rimlig 
sannolikhet klara tvågradersmålet (se kapitel 1.2 om utsläppsutrymmet) och de 
utfästelser som världens länder gjort om att minska sina utsläpp, har benämnts 
”utsläppsgapet”. Den internationella klimatpolitikens mål skulle kunna beskrivas 
som att lyckas överbrygga detta utsläppsgap. Med nuvarande utfästelser uppgår 
de globala utsläppen år 2020, enligt UNEP:s bedömning från år 2014, till cirka 
52–54 miljarder ton koldioxidekvivalenter. I ljuset av att utsläppen år 2020, 
för att sannolikt klara tvågradersmålet, inte bör överstiga 44 miljarder ton är 
utsläppsgapet tydligt103.  

För att klara den svenska visionen om nettonollutsläpp år 2050 föreligger 
också ett ”gap” (se kapitel 1.3 om scenarier för Sverige). Hur stort det gapet kan 
bedömas vara beror bland annat på hur definitionen av begreppet nettonoll ska 
uttolkas och de mål för utsläppen som sätts upp längs vägen för till exempel 2030 
och 2040, men också på de osäkerheter som alltid finns i framtidsbedömningar. 
Miljömålsberedningens pågående utredning ska föreslå delmål och uppföljnings-
mått på väg mot 2050. Utredningen ska även ge förslag på en tydligare definition 
av begreppet nettonoll.

3.2 bedömning av målet som helhet

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE UPPNåTT ocH koMMER INTE kUNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESlUTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

103 UNEP, 2014: The Emissions Gap Report 2014.
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Tabell 1.1. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet  

Begränsad klimatpåverkan nås

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som behöver 
nås

Aktuell  
situation

Rådighet förväntad mål- 
uppfyllelse till 2020

Styrmedels 
och åtgärders 
effekt

GlobAlT

utsläpp av 
växthusgaser

de globala utsläppen 
behöver för sannolik 
uppfyllelse av två-
gradersmålet nå noll 
eller mindre än noll 
under andra halvan 
av seklet. 
för att detta ska vara 
genomförbart i prak-
tiken krävs en kulmi-
nering av de globala 
utsläppen inom en 
snar framtid, och en 
minskning med 40-70 
procent till år 2050. 

för närva-
rande ökar 
de globala 
utsläppen. 

sverige har liten 
rådighet över de 
samlade globala 
utsläppen.

i scenarier med 
nuvarande politik 
förväntas utsläppen 
fortsätta öka under 
seklet, i bjärt kontrast 
till den behövda 
minskningen. 
fortsatt utveckling 
enligt detta leder 
med stor säkerhet 
till att temperaturök-
ningen passerar två 
grader under seklet. 

Befintliga 
styrmedel och 
åtgärder för-
väntas bidra 
positivt, men 
inte i tillräcklig 
utsträckning.

NATIoNEllT

utsläpp av 
växthusgaser

för de svenska 
utsläppen är visionen 
nettonollutsläpp år 
2050.  

för när-
varande 
minskar 
utsläppen 
inom sve-
rige. 

sverige har relativt 
stor rådighet över 
utsläppen inom 
landet.

i scenarier med 
nuvarande politik 
förväntas utsläppen 
fortsätta minska 
något, dock inte i 
tillräcklig omfattning 
för att nå nettonollvi-
sionen. 

Befintliga 
styrmedel och 
åtgärder för-
väntas bidra 
positivt, men 
inte i tillräcklig 
utsträckning.
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4. Scenarier för utvecklingen av miljötillståndet

 
UTVEcklINGEN I MIljöN äR NEGATIV.

Följande kapitel är baserade på IPCC:s femte utvärderingsrapport (delrapporterna 
från arbetsgrupp I104 och II105) samt underlagsrapporter till Kontrollstation 2015 
för de klimat- och energipolitiska målen106.   

4.1 Effekter globalt på miljötillståndet
Förändringar i klimatet har redan observerats (se avsnitt 1.4) och fortsatta för-
ändringar är att vänta. Den framtida omfattningen av förändringarna avgörs 
till mycket stor del av hur snabbt världens utsläpp kan minska (alternativt att 
ökningen fortsätter). Men även i ett hypotetiskt scenario där världens utsläpp över 
en natt skulle upphöra, skulle en viss fortsatt uppvärmning (några tiondels grader) 
förväntas, på grund av fördröjningar i klimatsystemets respons på utsläppen, ett 
visst mått av ytterligare uppvärmning är med andra ord redan ”intecknad”. 

Den fortsatta uppvärmningen av atmosfären, orsakad av den förhöjda koncen-
trationen av växthusgaser, kommer även framöver att ge effekter på många para-
metrar i klimatet. Till betydelsefulla effekter att vänta framöver hör förändringar 
i nederbördsmönster (där torra områden tenderar att komma att bli torrare och 
våta att bli våtare), krympande glaciärer, stigande havsnivåer och högre frekvens 
av flera typer av väderextremer. I tillägg till detta kommer världshaven att försuras 
ytterligare. Se Hav i balans för vidare läsning om havsförsurningen.  

4.1.1 sCenarier utifrån nuvarande utveCkling

Med nuvarande utsläppstakt bedöms temperaturökningen till mellan 3,2 och 5,4 
grader (jämfört med förindustriell tid) till slutet av detta sekel (och fortsatt upp-
värmning därefter). (Se röd linje i figur 1.24.) 

En sådan temperaturökning skulle ge mycket vittgående konsekvenser för 
naturmiljön. Ekosystem skulle förändras på genomgripande sätt. Det handlar inte 
minst om att många arter får svårt att flytta sig i takt med att klimatzonerna rör 

104 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.

105 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

106 SMHI, 2014: Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget, samt SMHI, 2015: 
Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
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sig. De förluster av habitat och fragmentering av landskap som människan orsa-
kat, försvårar situationen jämfört med tidigare klimatförändringar i jordens histo-
ria. Sammantaget hotar de förluster av biologisk mångfald som biosfären nu står 
inför (där alltså klimatförändringarna är en av flera faktorer) att utvecklas till en 
jämförbar magnitud med de stora så kallade massutdöenden som det finns spår av 
i jordens geologiska historia. 

Liksom ovan nämnda temperaturökning skulle ge vittgående konsekvenser för 
naturmiljön, är även konsekvenserna för mänskliga samhällen alarmerande. Dessa 
konsekvenser är inte minst relaterade till livsmedelsproduktion och vattenresur-
ser. Risker för allvarliga effekter föreligger för flera aspekter av människors hälsa 
(bland annat relaterat till förändrad utbredning av sjukdomar). Klimatförändring-
arna förväntas också indirekt öka risken för väpnade konflikter (då många klimat-
förändringar kan förvärra fattigdom och andra välkända drivkrafter bakom kon-
flikter). Till särskilt utsatta områden, till följd av havsnivåhöjningen, hör låglänta 
kusttrakter (i vilka stora delar av världens befolkning bor). 

Även om regioner kan dra nytta av vissa aspekter av klimatförändringarna, 
innebär alltså den sammantagna bilden allvarliga störningar, då samhällen och 
infrastruktur runt om i världen har utvecklats efter, och anpassat sig till, de rela-
tivt stabila klimatförhållanden som har rått under Holocen (tiden efter den senaste 
istiden). 
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KÄLLA: ÖVERSATT FRÅN IPCC, 2013: CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS. 
CONTRIBUTION OF WORKING GROUP I TO THE FIFTH ASSESSMENT REPORT 

OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.

Figur 1.24. Scenarier för global medeltemperatur (jämfört med 1986–2005)

B
E

G
R

Ä
N

S
A

D
 K

L
IM

A
T

P
Å

V
E

R
K

A
N



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 95

Några graders temperaturhöjning låter inte så farligt?
En global medeltemperaturökning på några grader låter inte mycket, men att 
den globala medeltemperaturen under den senaste istiden (då det som nu är 
vårt land täcktes av ett tjockt lager is) var endast i storleksordningen fem gra-
der lägre än dagens globala medeltemperatur illustrerar att även vad som kan 
tyckas vara en ganska liten förändring i den globala medeltemperaturen kan 
ge stora effekter. Den uppvärmning som är att vänta till slutet av detta sekel 
om utsläppsutvecklingen fortsätter som idag, kan alltså bli i paritet med den 
temperaturförändring som skedde när istiden övergick i den nuvarande värme-
perioden. Sett till jordens geologiska historia skulle detta innebära en extremt 
snabb förändring. Konsekvenserna skulle vara mycket djupgående.  

4.1.2 sCenarier där tvågradersmålet nås

Även i scenarier där tvågradersmålet klaras (blå linje i figur 1.24) kommer konse-
kvenserna bli betydande, även om de blir mindre allvarliga. Dessa konsekvenser 
(som berör både naturmiljö och samhällen) är en bakgrund till att diskussioner 
förs inom UNFCCC om ett 1,5-graders mål (vilket dock skulle nödvändiggöra 
utsläppsminskningar i en för världssamfundet mycket utmanande hastighet). Kun-
skapen om att även klimatförändringar under två grader riskerar att ge allvarliga 
konsekvenser skärper behovet av klimatanpassning (det vill säga, åtgärder för att 
samhället ska stå bättre rustat för ett förändrat klimat). Det bör också noteras att 
det generellt i världen finns brister i samhällets beredskap redan med de klimatva-
riationer som föreligger idag. 

4.2 Effekter i Sverige
I Sverige har, i likhet med andra delar av världen, förändringar i klimatet observe-
rats, och även här är fortsatta förändringar att vänta. Att uppvärmningen generellt 
går fortare över land än över hav, och likaså går fortare i områdena nära Arktis, 
är faktorer som gör att temperaturförändringen troligen kommer att blir större i 
Sverige jämfört med det globala genomsnittet. Temperaturen beräknas öka under 
alla årstider och i alla delar av landet, men som mest i norra Sverige på vintern. En 
annan tydlig förväntad effekt för Sverige och Norden är generellt ökande neder-
bördsmängder. 

Klimatzoner och vegetationszoner kommer att röra sig norrut, och ekosystemen 
förändras. Fjällvärlden har pekats ut som särskilt känslig. Kalfjällsområden för-
väntas minska kraftigt när trädgränsen höjs.  

Klimatförändringarna kommer att ha påverkan på hela samhället. Ökade 
nederbördsmängder kan bland annat leda till ökad risk för såväl översvämningar 
som ras och skred. Klimatförändringarna kommer också ha påverkan på bland 
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annat jord- och skogsbruk, energiförsörjning (både med avseende på produktion 
och efterfrågan) och dricksvatten (tillgång och kvalitet). Förutom direkta effekter 
kan Sverige påverkas kraftigt av indirekta effekter via förändringar i omvärlden. 

Figur 1.25 visar temperaturökningen för scenario RCP8,5 (ungefärligen mot-
svarandes vad vi går till mötes med dagens utsläppsutveckling) respektive RCP2,6 
(där två graders ökning av den globala medeltemperaturen sannolikt undviks). 
Figuren illustrerar att temperaturförändringen i Sverige, precis som för världen i 
allmänhet, blir betydligt större i RCP8,5 jämfört med RCP2,6, även om också för-
ändringen i RCP2,6 är påtaglig.   

Figur 1.25. Förändring av årsmedeltemperaturen i Sverige enligt
a) scenario RCP8,5 och b) scenario RCP2,6

 KÄLLA: SMHI

Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071–2100 jämfört med 
1971–2000. En jämförelse med förindustriell tid (istället för med perioden 1971–2000) skulle 
ha visat på en ytterligare större förändring.
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5. Behov av insatser – vad krävs för att målet ska nås

Följande avsnitt är i huvudsak baserat på Naturvårdsverkets underlag till en färd-
plan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050107. I slutet på 2013 lämnade utred-
ningen Fossilfrihet på väg108 över sitt slutbetänkande där det lämnas en rad förslag 
på insatser gällande transportområdet, en av sektorerna där omställningsbehovet 
är stort. Förslagen till insatser i transportsektorn grundar sig i stor utsträckning 
på det betänkandet. Det pågår en utredning i Miljömålsberedningen, vilken har 
i uppdrag att ta fram styrmedelsförslag och förslag på åtgärder för visionen till 
2050 om ett samhälle med noll i nettoutsläpp.  

Staten behöver ha en nyckelroll i den övergripande styrningen. Denna roll 
måste inte minst handla om det institutionella ramverket, om att styra genom 
investeringar, och i att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i 
klimatvänlig riktning, se också fokusområde Näringslivets miljöarbete109. En liv- 
aktig dialog mellan samhällets aktörer är viktigt för att både utforma och förank-
ra klimatpolitiken. Städer, kommuner och regioner är också på många sätt cen-
trala för att skapa förutsättningarna för en positiv utveckling, exempelvis genom 
den fysiska planeringen och genom miljökrav vid offentlig upphandling. Här finns 
också en viktig möjlighet att fungera som föregångare och goda exempel. 

Långsiktig klimatpolitik kan inte enbart handla om att prioritera åtgärder som 
ger snabba utsläppsminskningar i närtid, utan måste också inriktas på att skapa 
förutsättningar för omställningen inom de ”svårare” sektorerna, där åtgärder 
riskerar att bli mycket kostsamma, eller ogenomförbara, om insatser i sin helhet 
skjuts till framtiden. 

Behov av insatser i ett globalt perspektiv beskrivs också i avsnitt 2.8.

5.1 Vilka ytterligare styrmedel krävs och hur ska styrmedel förändras så att 
det önskade miljötillståndet kan nås
Befintliga styrmedel räcker inte för att uppnå visionen att Sverige år 2050 inte har 
några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, visar det underlag till färdplan 
2050 som Naturvårdsverket tillsammans med andra myndigheter har tagit fram.

En långsiktig klimatstrategi kräver en mix av styrmedel. Centrala områden där 
omställningar måste genomföras är transportsektorn och industrin, där betydande 
förändringar behövs utöver utvecklingen av befintliga styrmedel. Omställningen 
ställer krav på såväl teknikutveckling, hållbart samhällsbyggande som beteende-
förändringar för att den ska vara möjlig. 

107 Naturvårdsverket, 2012: Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050.
108 SOU 2013:84, 2013): Fossilfrihet på väg.
109 Naturvårdsverket, 2015: Prel. titel Fokusområde Näringslivets miljöarbete – fördjupad 

utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).
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Ett centralt element är att prissätta utsläpp på en sådan nivå att beteende- 
förändringar uppnås. EU:s system för handel med utsläppsrätter påverkar utsläp-
pen från industrin och el- och värmeproduktion i Sverige. Priset på utsläppsrätter 
är för närvarande inte pådrivande, och genom gratis tilldelning har många företag 
i praktiken ett pris per utsläppsrätt som är nära noll. Det är viktigt med ett pris 
på utsläpp som ger incitament till att minska utsläppen och stimulera till investe-
ringar i befintlig koldioxidsnål teknologi men även till spridning av koldioxidsnål 
teknik som inte är konkurrenskraftig ännu. Systemet behöver för att bidra till 
detta förändras strukturellt110. 

EU-kommissionen har föreslagit ett antal åtgärder  
för att stärka handelssystemet. 
1. En åtgärd som redan genomförts är att 900 miljoner utsläppsrätter dragits 

undan från marknaden, dessa ska hållas inne och kommer föras ut på mark-
naden först mot slutet av den innestående handelsperioden. Avsikten med 
åtgärden är att på kort sikt höja priset på utsläppsrätter. 

2. EU:s ministerråd har även beslutat att sänka utsläppstaket i snabbare takt 
(årlig minskning på 2,2 procent jämfört nuvarande 1,74 procent) för att 
kostnadseffektivt nå målen till 2030 vilket skulle föra utsläppsminsknings-
takten närmare en bana för att nå det långsiktiga målet till 2050. 

3. En marknadsstabilitetsreserv har föreslagits, som syftar till att minska det 
stora överskottet av utsläppsrätter tillgänglig på marknaden, hindra att nya 
överskott byggs upp och skapa förutsättningar för framtida balans mel-
lan utbud och efterfrågan. Idag är utbudet av utsläppsrätter fixerat genom 
det tak som bestämts för systemet men efterfrågan är flexibel. Åtgärden är 
tänkt att introducera en flexibilitet på kort sikt på utbudet av utsläppsrät-
ter utan att påverka det långsiktiga utbudet som är fastlagt. Förhoppningen 
med åtgärden är därmed att skapa ett handelssystem som är mer stabilt och 
anpassningsbart till förändringar i till exempel konjunktur.

Sverige (regeringen) bör verka för att de förslag som EU-kommissionen arbetat 
fram genomförs (se faktaruta ovan) men också verka för att ytterligare stärka 
systemet genom att arbeta för att marknadsstabilitetsreserven införs redan före år 
2020 och att de 900 miljoner utsläppsrätter som dragits undan från marknaden 

110 Naturvårdsverket, 2014: Analys av EU-kommissionens förslag till reform av EU ETS – 
Naturvårdsverket 2014.

B
E

G
R

Ä
N

S
A

D
 K

L
IM

A
T

P
Å

V
E

R
K

A
N



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 99

annulleras istället för att återföras åren 2019–2020, som nu är beslutat, alternativt 
att de går in i marknadsstabilitetsreserven.111 

Koldioxidskatten behöver vid framtida förändringar påverka framförallt driv-
medelsanvändningen i transportsektorn och i arbetsmaskiner. Undantag från 
koldioxidbeskattning bör fasas ut i syfte att uppnå högre kostnadseffektivitet i 
klimatpolitiken. Samtidigt bör det finnas utrymme för att överväga kompensato-
riska åtgärder för att inte andra samhällsmål ska äventyras om en viss sektor ris-
kerar att drabbas av snedvriden konkurrens ur ett internationellt perspektiv. Detta 
innebär att det i ambitionen att prissätta koldioxidutsläpp också finns en uttalad 
ambition att fasa ut alla former av subventioner av fossila bränslen. Skatten bör 
inriktas mot att nå de mål som läggs fast för perioden 2020–2050. 

5.1.1 seX förslag till insatser…

Utöver att arbeta för att utsläpp prissätts finns ett antal insatser som vi ser som 
särskilt angeläget att regeringen arbetar vidare med. Detta är insatser som har 
en stor potential till utsläppsminskningar och flera av insatserna riktar sig mot 
utsläppen från transporter. Som nämnts tidigare är utsläppen från transporter en 
stor del av det totala svenska utsläppen och ett område där omställningstakten 
måste öka för att vi ska kunna nå målsättningen om en fossiloberoende fordons-
flotta år 2030. 

1. Bonus-malus system för inköp av personbilar och lätta fordon
Regeringen bör införa ett ökat incitamentsystem för att påverka bilvalet för att nå 
större effekter än idag. I Fossilfrihet på väg behandlas två olika utformningar av 
ekonomiska incitament till att välja mer energieffektiva bilar. Båda går ut på att 
bilar med höga utsläpp belastas med en avgift eller skatt (malus) och bilar med 
låga utsläpp får en premie (bonus). Antingen införs en registeringskatt kombine-
rat med premier till bilar med låga utsläpp eller så sker en justering av den årliga 
fordonsskatten och miljöbilspremien. Ett bonus-malus-system112 där incitamen-
tet uppstår vid köptillfället (registeringsskatt) är sannolikt mer effektivt och bör 
införas bland annat beroende på att det finns olika priskänslighet för kapitalkost-
nad respektive löpande kostnader (drivmedel och underhåll). Sådana system har 
införts i ett flertal olika europeiska länder; som Frankrike, Österrike, Danmark 
och Norge. Naturvårdsverket har för avsikt att analysera konsekvenserna av ett 
införande av en registeringsskatt. 

2. Skapa långsiktiga regelverk för utvecklingen av biodrivmedel som möjliggör 
stora investeringar i utveckling
Regeringen bör införa styrmedel som ger långsiktiga regler för producenter av 

111 Naturvårdsverket, 2014: Konsekvensanalyser av EU:s klimat- och energiramverk 2030.
112 Se Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) som analyserat ett sådant system.
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biodrivmedel till exempel en välfungerande kvotplikt för biodrivmedel113. För att 
biodrivmedelsanvändningen ska fortsätta att öka och nya anläggningar för pro-
duktion ska byggas behövs en långsiktig strategi för hur biodrivmedel ska stödjas. 
Biodrivmedel har en viktig roll att fylla för att visionen om en fossiloberoende 
fordonsflotta ska kunna nås till år 2030 men också i ett längre perspektiv till år 
2050 och ett samhälle med nettonollutsläpp. 

3. Driva på för att EU:s gemensamma utsläppskrav på nya bilar och lätta lastbilar 
utvecklas i flera steg mot år 2030
Regeringen bör verka för att de EU-gemensamma utsläppskraven för nya person-
bilar och lätta lastbilar utvecklas i fler steg och målsättningar fastställs till år 
2025 och år 2030. Reglering i form av skärpta koldioxidkrav med långsiktighet 
driver producenterna att för framtiden utveckla energieffektivare fordon. Fordons-
marknaden är långt ifrån en perfekt marknad. Det är en global marknad med 
ett begränsat antal tillverkare som styr utbudet och erbjuder ett begränsat antal 
modeller. Utbudet på marknaden av energieffektiva fordon styrs till hög grad av 
de krav som sätts upp gemensamt inom EU. Att påverka utvecklingen inom EU 
har stor betydelse för att påverka tillgängligt utbud av energieffektiva fordon i 
Sverige. Teknikutveckling behöver likartade spelregler på en större marknad än 
den svenska.  

4. Kilometerskatt (vägslitageavgift)
Regeringen bör införa kilometerskatt. Som motiv för att införa kilometerskatt 
gäller främst att tung trafik inte betalar tillräckligt för sina externa effekter. Det 
finns svårigheter med att öka skatten på drivmedel eftersom tung trafik ofta kor-
sar nationsgränser och därmed kan tanka i andra länder om drivmedelspriset blir 
högre i Sverige än i grannländerna. Kilometerskatt har möjlighet att omfatta alla 
fordon på de svenska vägarna och inte bara de som köper sitt drivmedel i Sverige. 
Avgiften kan dessutom differentieras i olika delar av vägnätet och utifrån miljö-
prestanda hos fordonen. Styrmedlet, eller liknande, har nu införts av en relativt 
stor skara länder i EU medan Sverige hör till en allt mindre grupp av länder (sam-
manlagt fem) som fortfarande håller fast vid en äldre utformning av det så kallade 
Eurovignette-systemet.114 De administrativa kostnaderna för den här typen av sys-
tem har dessutom sjunkit.

113 Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) ger förslag på både en utvecklad kvotplikt och system 
för stöd till biodrivmedelsproduktion.

114 Ett relativt stort antal EU-länder använder sig av vikts- och distansbaserade infrastruktur-
avgifter, framförallt på motorvägsvägnätet antingen via ett utbrett system med tullar eller 
via satellitövervakning. De länder som hade kvar det datumbaserade eurovignettesystemet 
2012 var förutom Sverige, Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Belgien. Se 
International Transport Forum Discussion Paper 08 Road Haulage Charges and Taxes 
Summary analysis and data tables 1998–2012.
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5. Inför flygskatt
Regeringen bör införa en passagerarskatt på flyg. Det finns ett stort behov av att 
införa styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan, eftersom den ökar snabbt 
till följd av ökat flygresande och det styrmedel som finns, genom handelsystemet 
med utsläppsrätter, i princip inte har någon styrande effekt. För att påverka resan-
det med flyg bör en passagerarskatt115 införas och en höjning av momsen för in-
rikes och utrikes flygresor genomföras. 

6. Forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion
Stöd till forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion är av 
stor betydelse för att nå långsiktiga klimatmål på ett effektivt sätt. Satsningarna 
behöver förstärkas, särskilt i järn- och stål, gruv- och mineralindustrin som svarar 
för en stor andel av utsläppen, och där det inte är önskvärt att införa styrmedel 
som försämrar konkurrenskraften. Här skulle statliga satsningar på forskning och 
innovation vara särskilt strategiskt viktigt. Demonstrationsprojekt för att introdu-
cera ny teknik innebär ett stort risktagande och kan därför kräva omfattande stöd 
med offentliga medel. Stöd till marknadsintroduktion är viktigt som komplement 
till satsningar på utveckling och forskning. Regeringen bör vid införandet ge tyd-
liga signaler om att stödet ska gälla under en följd av år.

Utöver dessa åtgärder är det viktigt att arbeta brett med åtgärder inom de olika 
utsläppssektorerna för att vi ska nå visionen om ett samhälle med noll netto-
utsläpp av växthusgaser 2050.   

5.1.2 … som BeHöver kompletteras med många fler …

Energieffektiviseringsåtgärder behövs och med tiden när fossila utsläpp fasas ut 
ur sektorerna blir effekten av åtgärderna främst att sänka kostnaderna för att 
genomföra klimatstrategin och att samtidigt uppnå andra samhällsmål, till exem-
pel andra miljömål. Sverige bör fortsatt arbeta för att utveckla och utöka omfatt-
ningen av EU:s ekodesigndirektiv. Kraven på energihushållning i byggreglerna bör 
fortsätta skärpas och vara baserade på samhällsekonomiska analyser som väger in 
det långsiktiga koldioxidpriset. För att nå våra nationella utsläppsmål utan att öka 
den globala klimatpåverkan så behöver strategierna för en hållbar konsumtion 
skärpas och utvecklas.

115 Se Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget hållbar konsumtion (2014).
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Energieffektivisering en nyckelåtgärd med många mervärden
Energieffektivisering frigör energi som antingen kan sparas helt eller användas 
till andra ändamål. Energieffektivisering bidrar till att främja konkurrenskraft, 
minska importberoende av fossila bränslen, förbättra resurseffektiviteten och 
värna människors hälsa samtidigt som miljökonsekvenserna minskar. Mil-
jökvaliteten i Sverige beskrivs i de 16 miljökvalitetsmålen och i åtminstone 
hälften av dem finns en stark koppling till energianvändning116, där en ökad 
energieffektivitet underlättar uppfyllandet av målen. Ett av dessa är Begrän-
sad klimatpåverkan. Kopplingen till Begränsad klimatpåverkan kan vara 
både direkt – minskad användning av fossila bränslen i Sverige – och indirekt 
genom att förnybar energi kan frigöras och användas av konsumenter i andra 
länder.

Energieffektivisering handlar också om riskhantering för industrins och 
hushållens långsiktiga förmåga att kunna betala för sin energianvändning. En 
låg energianvändning innebär mindre sårbarhet för höga energipriser. 

 
olika mervärden som följer med energieffektivisering

116  Energimyndigheten, 2011: Energimyndighetens roll i miljömålssystemet, (ET 2011:35).
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Svensk industri har i jämförelse med många andra länder en hög andel process-
relaterade utsläpp. Möjligheterna att minska processutsläppen är komplexa. Ut-
över åtgärderna som diskuterats tidigare om vikten av att sätta ett pris på utsläpp 
behövs därför demonstrationsprojekt där nya processlösningar testas och styr-
medel för marknadsintroduktion för att minska risktagande tas fram. Möjligheten 
att använda villkorslån behöver utredas vidare.  

Utsläppen från jordbruket är svåra att undvika då metan- och lustgasutsläppen  
kommer från biologiska processer som endast i begränsad omfattning kan mins-
kas genom teknisk utveckling (till exempel effektivare kvävegödselspridning i 
växtodling) likt utsläppskällor från andra sektorer. Snarare handlar det om att öka 
kunskapen kring utsläppen och hur de kan minimeras i växtodling och djurhåll-
ning samt hur utsläppen från organogen mark kan minimeras. Statligt stöd till 
forskning och utveckling kring detta är motiverat och bör prioriteras. Jordbrukets 
produkter kan också användas till att ersätta bränslen och material av fossila 
ursprung och därmed bidra till att minska utsläppen från andra sektorer. Sektors-
specifika styrmedel för jordbrukssektorn kan handla om information och rådgiv-
ning för etablering av fleråriga energigrödor samt att få mer kunskaper om åtgär-
der i djurhållningen och växtodling. Då rötning av stallgödsel till biogas har dub-
bel klimatnytta är det motiverat med stöd till biogasproduktion. Det har införts 
och stödsystemet skulle kunna utökas så det kan omfatta fler investeringar i gårds-
biogasproduktion. Naturvårdsverket har i regeringsuppdraget Investeringsstöd för 
hållbar återföring av fosfor (M2012/317/Ke) föreslagit en skatt på mineralgödsel. 
En sådan åtgärd har även en positiv klimateffekt, då produktionen av mineralgöd-
sel är utsläppsintensiv och effektivare användning av mineralgödsel i odling även 
kan minska utsläppen av lustgas från mark. För fortsatta utsläppsminskningar 
inom jordbruket krävs det nya insatser, om den svenska matproduktionen samti-
digt ska upprätthållas. På produktionssidan kan det exempelvis handla om mins-
kad/effektivare kvävetillförsel och nya produktionssystem som ökar inlagringen av 
kol i marken. Andra viktiga aspekter att beakta för insatser som riktas mot jord-
bruket är att dessa sker i samordning med andra miljökvalitetsmål då det både 
finns synergieffekter och konflikter att ta hänsyn till. Regeringen bör överväga att 
balansera klimatmotiverade styrmedel som ökar kostnaderna för enbart svenskt 
jordbruk med ekonomisk återföring till näringen för att upprätthålla svensk jord-
bruksproduktions konkurrenskraft. Statistik över matkonsumtionens växthus-
gasutsläpp visar att svensk jordbruksproduktion står för en minskande andel och 
importen för en ökande andel. Därför är effektiviteten ur klimatsynpunkt mins-
kande om styrmedel inriktas enbart mot inhemsk produktion, det kan vara bättre 
med klimatstyrmedel inriktat mot konsumtionen.  

Det finns stor potential via efterfrågesidan, då klimatpåverkan från olika typer 
av livsmedel skiljer sig kraftigt åt, införandet av en differentierad klimatskatt 
på kött eller bonus-malus incitament för livsmedels olika klimatpåverkan bör 
närmare utredas. I en sådan utredning är det viktigt att beakta hur andra miljö-
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kvalitetsmål påverkas av en förändrad konsumtion av kött. Åtgärder som påver-
kar konsumtionen av livsmedel behöver inte nödvändigtvis påverka utsläppen av 
växthusgaser från det svenska jordbruket, var effekten av en ändrad konsumtion 
uppstår avgörs av om det är importerade eller inhemskt producerade livsmedel 
som påverkas (se också fokusområde Hållbar konsumtion117). Det handlar också 
om att utnyttja det som produceras i större utsträckning och minska på den mat 
som slängs (se faktaruta).

Minskat matavfall, viktig komponent i ett resurseffektivt samhälle
Produktionen av de livsmedel vi konsumerar orsakar stora utsläpp av växthus-
gaser. Det finns flera sätt att minska utsläppen, exempelvis kan konsumtionen 
förändras till exempel genom minskad köttkonsumtion men en enkel första 
åtgärd är att minska matavfallet. Att inte slänga mat som hade kunnat ätas spa-
rar dessutom pengar och resurser. Utsläppen av växthusgaser för att producera 
all mat som kastas i Sverige motsvarar tre procent av landets totala utsläpp. 
Resurserna i det matavfall som ändå uppstår bör nyttjas på ett bra sätt. Genom 
att röta matavfallet får man dels biogas som kan ersätta andra bränslen i till 
exempel bussar och lastbilar, dels rötrester som kan spridas på odlingsmark och 
ersätta andra gödselmedel. Den energi som biogasproduktion från matavfall ger 
motsvarar dock endast en tiondel av den energi och de resurser som krävdes för 
att tillverka maten, så framförallt handlar det om att minska på mängden mat 
som slängs för att bidra till ett hållbart resursutnyttjande.

Det uppkommer cirka 127 kg fast matavfall (källa: Matavfallsmängder i 
Sverige 2012, Naturvårdsverket 2013) per person och år i Sverige. Ungefär tre 
fjärdedelar uppkommer i hushållet, resten i butiker, storkök, restauranger och 
livsmedelsindustri. Alla sektorer i samhället och varje del i livsmedelskedjan 
behöver hjälpas åt för att minska matsvinnet. Det finns många spännande ini-
tiativ runt om i landet som bidrar till att minska på mängden mat som slängs. 
Det går ännu inte att avläsa några effekter i form av minskade matavfalls-
mängder på nationell nivå, men det går att se minskade mängder från enstaka 
aktörer. 

117 Naturvårdsverket 2015: Prel. titel Fokusområde Hållbar konsumtion – fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).
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Styrmedel för minskat matavfall 
Naturvårdsverket har föreslagit regeringen ett etappmål som innebär att mat-
avfallet till år 2020 ska minska med minst 20 procent, jämfört med år 2010. 
Den totala samhällsekonomiska nettonyttan av 20 procent mindre matavfall 
har beräknats till mellan 3,2 miljarder och 5,7 miljarder kronor per år. För att 
nå det föreslagna etappmålet på 20 procent mindre matavfall föreslår Natur-
vårdsverket ett samlat paket med övergripande styrmedel som riktas mot hela 
livsmedelskedjan. Detta paket där många aktörer deltar och bidrar, innehåller 
kommunikationsinsatser till olika målgrupper, frivilliga överenskommelser 
mellan handeln eller livsmedelsindustrin och regeringen, skolundervisning om 
matavfall samt matsvinnsrådgivare i kommuner och regioner. Utöver detta 
föreslås ett antal styrmedel som riktas mot specifika delar av kedjan. På lång 
sikt ser vi att priset på maten spelar stor roll. För många människor är maten 
så billig i relation till hur vi värderar vår egen tid så att vi hellre slänger mat 
än tar oss tid att ta vara på matrester. Ett högre pris på maten skulle troligen 
bidra till mindre matavfall. Vi har inte utrett några förslag på styrmedel som 
skulle förändra priset på livsmedel

 

Ett ökat upptag av koldioxid i skog och mark (det vill säga en större kolsänka) 
behöver stimuleras. Återställning av dikade torvmarker till våtmarker är en åtgärd 
med stor potential att minska utsläppen av växthusgaser.118 Nya styrmedel behö-
ver utredas för att sådana åtgärder ska genomföras. Rådgivning och forskning 
kring skogsbruksmetoder är viktigt av flera skäl, till exempel skulle mer precisa 
markberedningsmetoder behöva utvecklas som medger god föryngring utan hjälp 
av insektsgift eller (onödigt) stor blottlagd mineraljordsyta. Skydd av skog för att 
uppnå miljömål som Levande skogar kan bidra till ökad kolinlagring i skogen, 
men i gengäld uteblir potential att producera biomassa och ersätta fossila bränslen 
och växthusgasintensiva material.

Omställningen i transportsektorn handlar om fyra parallella delar; utveckling 
mot ett mer transportsnålt samhälle, överflyttning till energieffektivare trafikslag, 
energieffektivisering av fordon och farkoster, samt förnybara drivmedel. För att 
åstadkomma detta behövs en kombination av ett flertal styrmedel, varav några 
på nationell nivå men ett flertal på EU- och internationell nivå. Sverige bör verka 
för införandet av EU-gemensamma koldioxidkrav på tunga fordon och arbets-
maskiner, i ett första steg handlar det om att förbättra förutsättningarna för ett 
sådant införande genom att standardiserade prov och mätmetoder för utsläpp 
och energianvändning kommer på plats. Planlagstiftningen och dess tillämpning 

118 Jordbruksverket 2014, Utsläpp av växthusgaser från torvmark. Rapport 2014:24.
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behöver förändras för att samhället ska bli mer transportsnålt. Det handlar om att 
stimulera till en utveckling som minskar efterfrågan på transporter genom att till 
exempel lokalisera arbetsplatser, bostäder och handel på ett sådant sätt att beho-
vet av långa resor och bil minimeras samtidigt som kollektivtrafik, cykel och gång 
gynnas. Det handlar också om att undvika utformningen av styrmedel som gynnar 
långa arbetsresor. Här behövs bland annat en översyn av reglerna för reseavdrag. 
Forskning och innovation bör prioriteras för transportsektorn. I betänkandet från 
utredningen Fossilfrihet på väg framhålls ett antal åtgärdsområden som särskilt 
centrala. Det handlar om planering för attraktiva och tillgängliga städer med hög 
transporteffektivitet (se också fokusområde Hållbara städer119), infrastruktur-
åtgärder och byte av trafikslag, effektivare fordon och energieffektivt framförande 
av dessa, biodrivmedel samt eldrift. Se även fördjupningen om infrastrukturplane-
ring i avsnitt 2.5.11.1, i vilket behovet av ett mer konsistent uppdrag till Trafikver-
ket särskilt framhålls. 

5.1.3 andra faktorer 

Andra politikområden påverkar direkt eller indirekt utsläppen av växthusgaser,  
till exempel finanspolitiken, näringspolitiken, jordbrukspolitiken och transport-
politiken. Även beslut inom exempelvis forskning, utbildning och regionalpolitik 
påverkar. Det är av central betydelse att klimatpolitiken integreras i alla politik-
områden (med relevant tillämpning) och att klimatkonsekvenserna beaktas i hela 
den politiska beredningsprocessen och inom alla politikområden. Det är även vik-
tigt att klimatkonsekvenser beaktas i statliga myndigheters och kommuners beslut, 
om till exempel föreskrifter. 

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är av avgörande betydelse. Det 
krävs därför ökad information, men också ekonomiska drivkrafter, för mer kli-
matsmart livsstil (se mer i fokusområde Hållbar konsumtion120). Fler och fler före-
tag har de senaste åren prioriterat upp sitt hållbarhetsarbete(se mer i fokusområde 
Näringslivets miljöarbete121).

Det kan finnas skäl att utveckla branschvisa färdplaner i samarbete mellan det 
allmänna och näringslivet så att visioner och strategier för forskning och utveck-
ling kommer fram. Förutsättningarna för att ställa om till låga växthusgasutsläpp 
skiljer sig åt mellan olika industribranscher. 

Både den regionala och den lokala nivåns aktörer kan och vill bidra till ett Sve-
rige utan nettoutsläpp av växthusgaser. Många kommuner har tagit fram klimat-
strategier. Sveriges kommuner har genom sin omfattande verksamhet en nyckelroll 

119 Naturvårdsverket 2015: Prel. titel Fokusområde Hållbara städer – fördjupad utvärdering 
av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).

120 Naturvårdsverket 2015: Prel. titel Fokusområde Hållbar konsumtion – fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).

121 Naturvårdsverket 2015: Prel. titel Fokusområde Näringslivets miljöarbete – fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6615 (in press).
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Investeringar i infrastruktur för ökad klimatnytta
Investeringar i infrastruktur som bidrar till minskad klimatpåverkan är ofta 
långsiktiga och har svårt att attrahera investerare, finansmarknaden tenderar 
till att värdera kortsiktiga investeringar i högre grad än långsiktiga. Detta för 
att snabbare kunna anpassa investeringarna till en föränderlig omvärld. För 
att öka intresset och visa att det går att uppnå hög avkastning även på investe-
ringar i infrastruktur har Storbritannien öppnat världens första gröna investe-
ringsbank. UK Green Investment Bank är världens första investeringsbank som 
är helt dedikerad till ”gröna satsningar”. Med statligt stöd investerar banken 
i innovationer och miljövänliga områden i vilka det finns en brist på stöd från 
den privata marknaden. Alla investeringar som banken genomför ska medföra 
effekter på en eller flera av följande områden. 
• Minska utsläppen av växthusgaser
• Öka effektivitet vid användandet av naturresurser
• Skydda eller förbättra den naturliga miljön
• Skydda eller förbättra den biologiska mångfalden
• Skydda eller förbättra miljömässig hållbarhet   

Banken förväntas åstadkomma en genomsnittlig ränta på skattebetalarnas 
pengar på åtta procent per år och investeringarna som genomförts ligger alla än 
så länge i linje med den förväntade avkastningen. Investeringsbanken och andra 
liknande initiativ är fortfarande en liten del av den totala finansieringsmarkna-
den, men förhoppningen är att dessa initiativ ska öka investeringstakten och 
intresset från andra investerare. På lång sikt kan investeringarna i infrastruktur 
förändra behovet och fokus på kommande investeringar. Som exempel kan 
investeringar i energieffektiviseringar potentiellt minska behovet av investeringar 
i förnyelse och utbyggnad av till exempel elnät.122 

Även i Sverige är så kallade gröna obligationer aktuellt och både Göteborgs 
stad och Örebro kommun har lyckats få finansiering till infrastrukturprojekt 
som bidrar till ökad miljönytta genom utfärdande av obligationer. Intresset har 
varit mycket stort och de har snabbt blivit fulltecknade. För Örebros del handlar 
det om investeringar i åtgärder som ska leda till minskad energianvändning och 
mindre klimatpåverkan, som en del i kommunens energi- och klimatstrategiska 
arbete.123 I Göteborg handlar det om miljöprojekt inom kollektivtrafik, vatten-
försörjning, energi och avfallshantering.124  

122 New Climate Economy, 2014: Better Growth, better climate – the New Climate Economy.
123 http://www.orebro.se/37558.html.
124 Göteborgs stad, 2014: Green bonds.
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i klimatarbetet, till exempel ansvarar de för fysisk planering, avfallshantering, 
gator och trafik. För den offentliga sektorn är möjligheten att använda miljökrav 
vid offentlig upphandling ett viktigt redskap som kan användas för att minska 
utsläppen av växthusgaser från sektorn samtidigt som det kan stödja och driva på 
utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter.

5.2 Sveriges bidrag internationellt 
Klimatproblemet är ett globalt miljöproblem. Det är den totala mängden växthus-
gaser som släpps ut i atmosfären på global nivå som blir avgörande för klimatför-
ändringarnas omfattning. Hur Sverige förhåller sig till samt agerar på den interna-
tionella arenan är därför av stor betydelse. 

5.2.1 sveriges Bidrag till internationella proCesser

Eftersom klimatfrågan till största delen måste lösas utanför Sveriges gränser är 
det viktigt att Sverige bidrar och påverkar internationella processer och beslutsfat-
tande. På global nivå innebär detta att Sverige fortsatt bör vara en av de ledande 
aktörerna bland EU-länderna i arbetet under Klimatkonventionen (UNFCCC) 
samt delta i andra internationella forum som kompletterar de internationella för-
handlingarna. På EU-nivå är det av stor vikt att Sverige arbetar aktivt med nya 
ramverk och målsättningar samt EU-regleringar och direktiv. EU:s ramverk för 
år 2030, EU:s handelssystem för utsläppsrätter, Energieffektiviseringsdirektivet, 
Ekodesigndirektivet och koldioxidkrav på nya bilar är exempel på viktiga aktivite-
ter där Sverige fortsatt bör arbeta aktivt för att försöka nå höga ambitionsnivåer. 
Vidare är det viktigt att Sverige bidrar till internationell forskning som kan leda 
till nya synsätt (till exempel New Climate Economy) samt teknisk innovation på 
olika områden. 

5.2.2 sveriges Bidrag till internationellt klimatstöd 

Internationell klimatfinansiering är en viktig fråga i förhandlingarna under  
Klimatkonventionen om ett nytt klimatavtal som ska ta vid år 2020. Under  
Klimatkonventionen har de utvecklade länderna åtagit sig att stödja mindre 
utvecklade länder genom finansiering, kapacitetsuppbyggnad och tekniköver-
föring. 

Som beskrivs i avsnitt 1.4.1 har under de senaste decennierna en kraftig ökning 
av växthusgasutsläpp ägt rum med väsentliga bidrag från nationer med starkt 
växande ekonomier, till exempel Kina, Brasilien, Indien, Indonesien och Vietnam, 
m.fl. De investeringar som idag sker i energisystem och transportinfrastruktur 
i dessa länder kommer ligga till grund för hur stora utsläppen blir i decennier 
framåt. Samtidigt som forskning visar på att det finns goda möjligheter att kombi-
nera en samhällsutveckling som leder till låga växthusgasutsläpp med ekonomisk 
utveckling är det en stor utmaning att undvika inlåsning i infrastruktur med höga 
utsläpp i dessa länder. Det är därför av stor vikt att resurser läggs på att växande 
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ekonomier utvecklas i en hållbar riktning. I detta sammanhang är kapacitetsupp-
byggnad och kunskapsöverföring centralt. Samarbete med de minst utvecklade 
länderna är också av stor betydelse, inte minst vad det gäller klimatanpassning. De 
minst utvecklade länderna är även viktiga samarbetspartners i förhandlingsarbetet 
under UNFCCC.

Finansiering, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring kan ske via olika 
kanaler, till exempel genom bidrag, lån, garantier, marknadsmekanismer och myn-
dighetssamarbeten. Administrationen av medel kan ske på multilaterala institutio-
ner, till exempel Green Climate Fund, Världsbanken, NAMA Facility, Nefco, och 
på nationell nivå, till exempel Sida, Energimyndigheten och andra expertmyndig-
heter. Green Climate Fund har etablerats av FN:s klimatkonvention för att ge stöd 
åt projekt, program, policyinitiativ och andra aktiviteter i utvecklingsländer inom 
områdena utsläppsminskningar och anpassning till klimatförändringar.

Sverige har byggt upp erfarenheter av klimatfinansiering inom ramen för det 
bilaterala och multilaterala biståndet, genom deltagande i multilaterala samarbe-
ten, inom den bilaterala CDM-verksamheten, samt inom ramen för Nordiskt sam-
arbete (NDF och Nefco). Klimatfinansieringen har under dessa ramar tagit olika 
form och bidragit till olika erfarenheter. Sverige bör, för att bidra till minskade 
utsläpp samt ökad kunskap om effektiva finansieringsmodeller och samarbets-
former, fortsätta att bidra till klimatfinansiering i olika former. För att skala upp 
investeringstakten är det även viktigt att skapa incitament för den privata sektorn 
att delta. Vidare bör de svenska erfarenheterna tas tillvara genom att Sverige ger 
proaktiva bidrag till utveckling av koncept för klimatfinansiering som till exempel 
kan användas inom ramen för Green Climate Fund och andra större internatio-
nella klimatfonder. 
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FRISK LUFT
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.

Regeringen har fastställt tio preciseringar: 

BENSEN: Halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde.

BENS(A)PYREN: Halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubik-
meter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

BUTADIEN: Halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft  
beräknat som ett årsmedelvärde.

FORMALDEHYD: Halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett timmedelvärde. 

PARTIKLAR (PM2,5): Halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter  
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

PARTIKLAR (PM10): Halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

MARKNÄRA OZON: Halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter 
luft räknat som ett timmedelvärde 

OZONINDEX: Ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under  
en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september.

KVÄVEDIOXID: Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ett timmedelvärde (98-percentil).

KORROSION: Korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.
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Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.

Generellt sker förbättringar för alla målets preciseringar. Utsläppen av bens(a)
pyren har minskat något, men halterna är fortfarande över preciseringen i tätorter 
med vedeldning. Vedeldning är den största källan till utsläpp av bens(a)pyren i 
Sverige. Utsläppen av partiklar (PM2,5) har det senaste decenniet minskat svagt. 
Preciseringen överskrids i södra Sverige, men i övrigt är halterna låga. Halterna 
minskar i bakgrundsluft antagligen för att intransport av partiklar från övriga 
Europa minskar. Den största enskilda utsläppskällan till partiklar (PM10) är väg-
slitage från användning av dubbdäck. Halten av partiklar (PM10) överskrider 
preciseringen i gatumiljön, men det finns en minskande långtidstrend för partiklar 
(PM10), särskilt i de större städerna. En fortsatt minskning av utsläppen av kväve-
oxider förväntas tack vare teknisk utveckling av fordon. Utsläppen av kväveoxider 
från tung trafik står för en betydande andel av minskningen. Halten av kvävedi-
oxid minskar i storstäderna som årsmedelvärde, men inte som timmedelvärde. I 
mindre städer är tendensen svagare. Utsläppen i Europa av föroreningar som bil-
dar marknära ozon har minskat. De högsta halterna av ozon har minskat, medan 
de lägre och medelhöga halterna har ökat. Antalet tidigarelagda dödsfall till följd 
av ozon beräknas minskat med ca 24 procent sedan 1990 till 2015. Kostnaderna 
för nuvarande ozonbelastning på skogs- och jordbruk uppgår till 913 MSEK per 
år. Utöver ozon bedöms luftföroreningar, inklusive föroreningar som sprids från 
omgivande länder (intransport), medföra ca 5 500 förtida dödsfall per år. Kostna-
der för hälsoförluster beräknas till motsvarande 35 miljarder årligen i Sverige. 

Flera viktiga styrmedelsförslag finns på ritbordet/eller genomgår besluts/ratifice-
ringsprocess. Många av förslagen har dock ännu inte beslutats/ratificerats/vunnit 
laga kraft i alla led. Detta gäller bland annat Göteborgsprotokollet, EU-luftvårds-
paket inklusive direktivet om nationella utsläppstak och MCP-direktivet (med 
utsläppskrav från mellanstora förbränningsanläggningar), nytt kompletterande 
avgastest vid typgodkännande av fordon, ekodesignförordningar om fastbränsle-
utrustning samt beslut om styrmedel för att minska emissioner från användningen 
av dubbdäck. Flera av luftmålets preciseringar klaras eller klaras nästan om nämn-
da, planerade – men inte beslutade – styrmedel införs. Ozon är en precisering som 
är mycket svår att klara på grund av dess globala karaktär. 

Dagens preciseringar fångar inte optimalt upp ohälsa/miljöpåverkan från 
dagens luftföroreningar. Viss påverkan på hälsa och miljö sker även sedan de 
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nuvarande preciseringarna uppnåtts. Till exempel är det angeläget att utveckla en 
bra indikator för ultrafina partiklar eller andra indikatorer för källspecifika emis-
sioner. Ozon-indexet POD1, som beskriver växtskadlig dos av ozon, beskriver 
skador bättre i de nordiska länderna än nuvarande precisering AOT40 och kan på 
sikt ersätta denna.

Styrmedel som är särskilt viktiga för miljömålet
Ett nytt uppdaterat takdirektiv är grunden för att minska utsläppen av partiklar, 
sot, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Det är viktigt att Sverige tar en 
fortsatt aktiv roll i EU för att driva på ratificeringen av Göteborgsprotokollet och 
för att få tillstånd ett nytt EU-direktiv om nationella utsläppstak för luftförore-
ningar

Sverige bör vara aktiva för att få tillstånd RDE-krav (Real driving emissions 
utsläpp i verklig trafik). 

Sverige bör arbeta aktivt i EU och internationella fora som Arktiska Rådet och 
HELCOM och IMO för att minska utsläppen av sot och kväveoxider från sjö-
farten. 

Åtgärder mot luftföroreningar har en stor klimatnytta och vise versa. 
Planering för attraktiva och tillgängliga städer med hög transporteffektivitet 

(se också Fokusområde Hållbara städer), infrastrukturåtgärder, byte av trafikslag, 
effektivare fordon och energieffektivt framförande av dessa, biodrivmedel samt 
eldrift är av stor betydelse för att kunna nå målen för frisk luft och klimat. 

Det är angeläget att motverka en planerad trafikökning där överskridanden av 
miljömålet precisering för kvävedioxid kan förväntas. Detta kan ske genom plane-
ringsåtgärder eller andra trafikminskande åtgärder som till exempel trängselskatt. 

Det är viktigt att påskynda Ekodesignkrav, samt komplettera med ytterliga 
styrmedel som t.ex. en skrotningspremie, samt att dessa krav tidigareläggs. Infor-
mation om lämplig installation och handhavande av eldningsutrustning är fortsatt 
angeläget. 

För arbetsmaskiner träder steg IV-kraven i kraft under 2013–14. Under förut-
sättning att genomförandet av kraven påskyndas, till exempel genom att krav om 
detta ställs vid upphandling, minskar utsläppen. 

Användningen av dubbdäck medför stora kostnader för samhället och påverkar 
klimatet genom slitage på vägarna. De slitagepartiklar som bildas medför dess-
utom hälsorisker. En fortsatt satsning på information om dubbdäck är angelägen. 
Sannolikt kan även en skatt på användningen vara motiverad. 

Utsläppen av lösningsmedel har ökat med över 30 procent. Spolarvätska för 
bilrutor, hushållens användning av lösningsmedel, bilvårdsprodukter och tänd-
vätska är produkter som dominerar denna kategori, med utsläpp motsvarande ca 
15 procent av Sveriges totala utsläpp av flyktiga ämnen. Lämpliga åtgärder för att 
minska användningen av produkter som innehåller lösningsmedel inom hushållen 
bör utredas. 
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Forskning är och har varit mycket viktig till stöd för policyutvecklingen i vårt 
arbete internationellt och inom EU, såväl som nationellt. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 BENSEN

Halterna av bensen i tätorterna är generellt låga och i närheten av nivån för preci-
seringen. Den personliga medianexponeringen för bensen i några utvalda tätorter 
var 0,7 μg/m3, vilket underskrider lågrisknivån1. Medianvärdet för halten i urban 
bakgrund, i centrala Göteborg var 0,8 μg/m3. De huvudsakliga källorna till bensen 
är oförbränd bensin från fordon och tankning, förbränning i motorfordon och 
arbetsmaskiner, samt uppvärmning med fasta bränslen som ved. Utsläppen från 
transportsektorn har minskat kraftigt under de senaste 20 åren2. Bensen är cancer-
framkallande, men den idag mestadels låga exponeringen medför att risken för 
hälsan är försumbar.

1.1.2 BENS(A)PYREN

Utsläppen av PAH, inklusive bens(a)pyren, minskade kraftigt när utsläppen från 
aluminiumproduktion upphörde. Idag är vedeldning den största rapporterade käl-
lan till PAH, inklusive bens(a)pyren. De totala nationella utsläppen av BaP har de 
senaste fyra åren (2009–2012) minskat något3. Även utsläppen från vedeldning 
har minskat under samma period, men sett över en längre tidsperiod kan ingen 
tydlig trend utläsas. Halterna är som regel låga och i närheten av nivån för preci-
seringen i de fall där mätningar skett i tätorter. Dataunderlaget är dock begränsat. 
Ett kartläggningsprojekt visar att i tätorter med vedeldning stiger halterna påtag-
ligt under vintermånaderna till relativt höga halter (0,4-0,8 ng/m3), men att års-
medelhalterna ändå är låga (ca 0,2 ng/m3) dock något över nivån för preciseringen 
0,1 ng/m3. Exponeringen är väsentligt högre för personer där hushållet eldar med 
ved och korrelerar väl med halten inomhus4. I tätorter utan vedeldning är risken 
för hälsan till följd av exponering för bens(a)pyren försumbar5. 

1 HÄMI 2012, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Göteborg 2012, Johannesson et al. 
Göteborgs universitet, 2013.

2 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
3 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
4 Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och 

acetaldehyd. Gustafson et al. Göteborgs universitet 2013.
5 HÄMI 2012, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Göteborg 2012, Johannesson et al. 

Göteborgs universitet, 2013.
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1.1.3 BUTADIEN

Halten i urban bakgrund, i centrala Göteborg var 0,08 μg/m3 vilket är långt under 
nivån för preciseringen. Medianvärdet för exponeringen var 0,3 μg/m3, vilket 
ligger inom det intervall (0,2–1,0 μg/m3) som anges som riktvärde för långtids-
exponering (preciseringens värde 0,2 μg/m3). En orsak till den högre personliga 
exponeringen jämfört med utomhushalten kan vara att exponeringen påverkas av 
källor inomhus. Väsentliga källor är vedeldning och trafiken. 1,3-Butadien är  
cancerframkallande, men den idag mestadels låga exponeringen i tätorter utan 
vedeldning6 medför att risken för hälsan där är försumbar. Exponeringen är 
väsentligt högre för personer där hushållet eldar med ved och korrelerar väl med 
halten inomhus7.

1.1.4 FORMALDEHYD

Halterna av formaldehyd är som regel långt under preciseringen i såväl tätorternas 
bakgrundsmiljö (median 2 μg/m3) som i gatumiljön. Den totala personliga expo-
neringen är mycket högre (median 19 μg/m3) och antyder en huvudsaklig expone-
ring från källor inomhus från byggmaterial och konsumtionsvaror. 

1.1.5 PARTIKLAR (PM2,5)

De rapporterade utsläppen av partiklar (PM2,5) har en svagt minskande trend de 
senaste 10 åren8. I Malmö överskrids halten av partiklar (PM2,5) såväl för pre-
ciseringen för dygn- som årsmedelvärde9. Det kan delvis bero på intransport av 
förorenad luft från Öresundsregionen och övriga Europa. I övriga landet är hal-
terna av partiklar (PM2,5) låga, även i gaturum. Den regionala bakgrundshalten 
av PM2,5 i Sverige varierar från ca 7μg m-3 i Skåne till ca 2 μg m-3 i Jämtland10. 
Det finns en tydligt minskande trend för partiklar (PM2,5) i regional bakgrunds-
luft (skog/landsbygd, långt från enskilda källor). Minskningen kan observeras 
även i södra delen av landet, och kan bero på att åtgärdsarbetet för att minska 
luftföroreningar i Europa har börjat visa effekt (se avsnitt 1.2 och 2.1). De största 
enskilda källorna i Sverige är industriprocesser, vedeldning och vägslitage och när 
det gäller dagens EU (EU27), hushållen (ved och koleldning), vägtrafiken samt 
industrisektorn. I Norrbotten finns landets största industriella utsläpp av PM2.5 
och svaveldioxid. 

6 HÄMI 2012, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Göteborg 2012, Johannesson et al. 
Göteborgs universitet, 2013.

7 Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och 
acetaldehyd. Gustafson et al. Göteborgs universitet 2013.

8 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
9 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812

d2da6a41680004804.html
10 Klimatförändringen och miljö må len Climate change and the Environmental Objectives – 

CLEO http://www.cleoresearch.se/publications.4.15c2317a1266994794c80002323.html
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Det finns omfattande bevis för att partiklar som förorening i luften i våra tät-
orter har allvarliga effekter på människors hälsa vid exponering under längre tid, 
som till exempel för tidig död samt sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta 
gäller även vid låga nivåer och kortare exponering (dagar)11. Åtgärder för att 
minska halterna kan därför motiveras även vid förhållandevis god luftkvalitet. 
Uppskattningsvis medför exponeringen för partiklar PM2,5 årligen totalt cirka  
3 500 förtida dödsfall och välfärdsförluster för cirka 35 miljarder kronor (beräk-
nat för 2010)12. 

1.1.6 PARTIKLAR (PM10)

De rapporterade utsläppen av partiklar (PM10) har en svagt minskande trend 
de senaste 10 åren13. Den största enskilda utsläppskällan till partiklar (PM10) är 
vägslitage från användning av dubbdäck. Halten av partiklar (PM10) överskrider 
preciseringen i gatumiljön generellt och även i urban bakgrund på vissa platser i 
södra Sverige. En minskande långtidstrend för partiklar (PM10) i gatumiljön kan 
generellt observeras i våra tätorter. Trenden är långsammare i mellanstora tät- 
orter (med över 50 000 invånare), jämfört med en snabbare minskning av halterna 
i Göteborg och Stockholm14. Höga halter av partiklar (PM10) beror i första hand 
på användning av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivnings-
luften påverkar vår hälsa på många sätt15. Sjuklighet i luftvägar och hjärta, samt 
en ökning av för tidig död, kan kopplas till exponering för grövre partiklar under 
kortare tid (dagar). Hälsokonsekvenserna av exponering för vägdamm har upp-
skattats till 218 extra dödsfall i landet som helhet16.

1.1.7 SOT OCH BLACK CARBON

Black Carbon (BC), ”svart kol”, är den huvudsakliga beståndsdelen i sot. Sot bil-
das vid ofullständig förbränning av kolhaltigt material. BC är en viktig bestånds-
del i fina partiklar (PM2,5). BC kan även finnas på ytan av grova partiklar 
(PM10-2,5 och större), särskilt i urban miljö där grova partiklar (t.ex. från väg-
slitage) ofta täcks av BC.

11 WHO, Air Quality Guidelines Global Update 2005, WHO Regional Office for Europe, 
2006. WHO, Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project 
Technical Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

12 Quantification of Population exposure to NO2, PM2,5 and PM10 in Sweden 2010. IVL 
report B2197, 2014.

13 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014
14 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812

d2da6a41680004804.html
15 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 

Report WHO Regional Office for Europe, 2013.
16 Quantification of Population exposure to NO2, PM2,5 and PM10 in Sweden 2010. IVL 

report B2197, 2014.
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De dominerande källorna till utsläpp av sotpartiklar är i Sverige vedeldning, 
dieseldrivna arbetsmaskiner, tunga lastbilar, samt förbränningsanläggningar för 
el- och fjärrvärme17. Sot har mätts med en indirekt metod som ’black smoke’ (BS) 
på flera bakgrundsstationer sedan början av 1980-talet. Sedan dess har halten i 
södra Sverige minskat från 4–7 μg/m³, till cirka 1,5 μg/m³ idag. I norra Sverige 
(Bredkälen) var halten cirka 1,5 μg/m³ under 1980-talet och är under 1 μg/m³ 
idag. Sot antas generellt ha en uppvärmande effekt på klimatet, men något olika 
beroende på årstid och hur nära polen utsläppen sker18. Hälsoeffekter av BC har 
utretts av WHO19. Sammanfattningsvis kan man konstatera att exponering för BC 
kan kopplas till dödlighet och sjuklighet, såväl vid kortidsexponering (dagar) som 
vid långtidsexponering (år). I epidemiologiska studier gäller ofta att hälsoutfall 
som kan relateras till exponering för partiklar som PM2,5 eller PM10 också kan 
kopplas till exponering för BC och vice versa. Toxiciteten uttryckt per mikrogram/
m3 är mycket starkare för BC, jämfört med PM10 och PM 2,5. Om man i stället 
jämför dos och effekt mellan de minst exponerade och de mest exponerade för 
PM, respektive BC, så är effekterna mera likartade mellan PM och BC. Det är där-
för inte självklart att BC är en bättre indikator för ohälsa än PM. BC kan emeller-
tid tydligare än PM massa kopplas till hälsopåverkan från förbränningskällor, som 
till exempel i trafiken. Toxikologiska studier tyder på att ämnen i beläggningen på 
sotpartiklarnas yta kan bidra med huvuddelen av den toxiska effekten, snarare än 
att det är kolpartikeln i sig som orsakar de observerade effekterna. Den relativa 
skadligheten per gram sot från olika källor är inte känd och varierar troligen mel-
lan olika källor. Sot, eller BC, är framtida tänkbara indikatorer för hälso- och kli-
matpåverkande partiklar. Idag saknas dock ännu tillräckligt med mätningar för att 
indikatorn ska kunna följas upp på ett trovärdigt sätt. Utveckling av sot och/eller 
BC som en framtida precisering i för miljömålet Frisk luft är angeläget att utreda 
vidare. 

1.1.8 MARKNÄRA OZON

Utsläppen i Europa av föroreningar som bildar marknära ozon (kväveoxider och 
flyktiga organiska ämnen) har minskat med cirka 35 procent mellan 2000–201220, 
men trots detta motsvaras inte minskningen av en motsvarande minskning av  
halterna av marknära ozon i Europa. De totala svenska utsläppen minskar också, 
detta är tydligast för utsläppen av kväveoxider från transporter. Däremot har 

17 Förutsättningar för att införa etappmål om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar 
(SLCP). Naturvårdsverket 2013.

18 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.

19 Health Effects of Black Carbon, WHO Europe 2012.
20 European Union emission inventory report 1990–2012 under the UNECE Convention 

onLong-range Transboundary Air Pollution (LRTAP). EEA, 12/2014.
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bland annat hushållens utsläpp av lösningsmedel, exklusive färganvändning, sta-
digt ökat den senaste tioårsperioden21. Prognosen antar i stort sett oförändrade 
utsläpp till 202022. Ozonhalternas utveckling i norra Europa under de senaste 
drygt tjugo åren karakteriseras av att antalet tillfällen med de högsta halterna har 
minskat, medan de lägre och medelhöga halterna har ökat (figur 2.1). Stigande 
hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till måttliga 
ozonhalterna. Årsmaximum av glidande åttatimmars och entimmes ozonmedelhalt 
minskar signifikant i södra Sverige, men förändras ej i norra Sverige. 

Figur 2.1. Trend för olika percentiler för ozonhalt 1990–2011 för 25 lokaler  
i norra Europa samt för Esrange i norra Sverige 

21 Sveriges internationella rapportering. Informative Inventory Report Sweden 2014. 
Naturvårdsverket 2014.

22 Sveriges internationella rapportering. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Klimat-och-luft/Luft/Utslapp/Minskade-utslapp/Prognoser-for-utslapp-av-luftfororeningar/

Förändring ppb per år

Figur 2.1. Trend för olika percentiler för ozonhalt 1990–2011 för 25 lokaler
i norra Europa samt för Esrange i norra Sverige

Tillfällen med höga halter minskar medan ofta förekommande lägre halter har en 
ökande trend (blå linje). Esrange avviker genom att höga halter blir vanligare.
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Figur 2.2. Indikatorn SOMO35 (hälsorelevant ozon) vid mätplatser i regional bakgrund samt i 
urban bakgrund i våra storstäder 

Det hälsorelevanta målet överskrids i större utsträckning i kustnära och höglänta områden och i 
minst utsträckning i större städer.

Den sammanlagda halten av ozon årligen som överskrider preciseringen för 
hälsa för ozon (70µg/m³) SOMO35 redovisas i figur 2.223. Indikatorn SOMO35 
har minskat det senaste decenniet, medan antalet dagar då tröskelvärdet över-
skrids ökar24. Antalet tidigarelagda dödsfall beräknas ha minskat med ca 24 pro-
cent sedan 1990 till 2015 och beräknas minska ytterligare till 2020.25 

1.1.9 OZONINDEX

Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller preciseringar 
för ozonets inverkan på växtligheten baserat på AOT40. AOT40 april till septem-
ber överskrider preciseringen inom Frisk luft (10 000 mikrogram/m3 x timmar) i 
kustnära och höglänta områden i södra Sverige, men inte i norra Sverige. AOT 40 
beskriver dock inte de skadliga effekterna av ozon på växtligheten på ett optimalt 

23 Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution. WHO Europe, 2008.
24 Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon, IVL-rapport C63, 2014., 

Datavärden för luft, IVL, http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812
d2da6a41680004804.html

25 TSAP-2012 Baseline: Health and Environmental impacts. IIASA, 2012.
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sätt26. Inom CLRTAP WGE/IPC-vegetation har ett nytt mått utvecklats POD1 
(Phytotoxic Dose) som bygger på växtens upptag av ozon via klyvöppningarna 
över en tröskel, i detta fall 1 millimol/m2). POD 1 överskrider  idag i hela landet 
den kritiska nivån för granskog 8 millimol/m2 27 dock väsentligen mer i södra 
delen28 (figur 2.3).

26 Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon, IVL-rapport C63, 2014. 
Klimatförändringen och miljö må len Climate change and the Environmental Objectives – 
CLEO http://www.cleoresearch.se/publications.4.15c2317a1266994794c80002323.html

27 Mills et al. New stomatal flux-based critical levels for ozone effects on vegetation. 
Atmospheric Environment 45 (2011) 5064-5068.

28 EMEP-MSE-West, met.no
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Figur 2.3. Indikatorn POD1 (Växtskadlig dos av ozon) över Sverige 2013

KÄLLA: EMEP-MSE-WEST, MET.NO.

Den kritiska nivån för skador på gran ca 8 mmol/m2 överskrids i nästan hela landet.



120 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1

Skadekostnaderna av ozonbelastningen har kvantifierats tidigare29. Uppskatt-
ningen har nu uppdaterats med samma metodik30. En skillnad mot den tidigare 
rapporten är att dosresponsfunktionen för ozonets påverkan på träd har upp-
daterats. Tidigare uppskattades tillväxtminskningen till två procent för gran och 
åtta procent för lövträd per 10 ppm timmar (20 000 mikrogram/m3 timmar). Den 
uppdaterade dosresponsfunktionen gäller gran som uppskattas till fem procent per 
10 ppm timmar (20 000 mikrogram/m3 timmar). Dos responsfaktorn för lövträd 
ändras ej. Den nuvarande ozonbelastningen 2006–2012 beräknades ge upphov till 
en minskning av tillväxten för skogen i hela landet och för alla trädslag med -2.6 
Mm3 per år. Om preciseringen för ozon och växtlighet inte överskrids vid någon 
plats i Sverige skulle tillväxtminskningen bli -1.0 Mm3 per år. Den totala årliga 
tillväxten under nuvarande ozonbelastning för alla trädslag är ca 79 Mm3. 

I de nya beräkningarna  medför ozonets inverkan på växtligheten kostnader för 
913 MSEK per år. 

1.1.10 KVÄVEDIOXID

De totala svenska utsläppen av kväveoxider minskar31. 
Huvudsakliga källor till kväveoxider i tätortsluften är trafiken, arbetsmaskiner, 

samt i vissa fall sjöfarten. Andelen dieseldrivna personbilar förväntas öka avsevärt, 
men trots detta kan en fortsatt minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas 
tack vare en fortsatt teknisk utveckling av fordonen. En förutsättning är dock att 
beslutade kravnivåer på personbilar motsvaras av minskade utsläpp i verkligheten, 
något som för närvarande inte har visat sig stämma i praktiken32. Tung trafik står 
också för en betydande andel av minskningen av utsläppen. 

Trenderna för årsmedelvärdet (20 mikrogram per kubikmeter luft) för kväve-
dioxid minskar i Göteborg och Stockholm på trafikintensiva innerstadsgator (figur 
2.4).  

I övriga tätorter (med över 50 000 invånare) är halterna för årsmedelvärdet 
oförändrade. För timmedelvärdena är halterna oförändrade i alla tätorter. För 
miljökvalitetsmålets precisering överskrids årsmedelvärdena (20 mikrogram per 
kubikmeter luft) och timmedelvärdena 60 mikrogram per kubikmeter luft (98- 
percentil) frekvent i gatumiljön i landets större och medelstora städer. Halterna 
överskrids även i urban bakgrundsmiljö, främst i storstäderna, men även i flera 
medelstora städer finns risk att målnivåerna överskrids.

29 Karlson P E et al. Ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten I 
Sverige. IVL, rapport C59, 2014.

30 Karlson P E et al. En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på 
växtligheten i Sverige i relation till föreslagna miljömål, B1678, 2006.

31 Sveriges internationella rapportering. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/

32 Real-world exhaust emissions from modern diesel cars. ICCT, White paper, 2014.
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Kvävedioxid har kända toxiska effekter i höga koncentrationermen en större 
osäkerhet gäller för kvävedioxidens roll i tätortsluften. Flera studier har visat på 
samband mellan närhet till trafik och negativ påverkan på hälsan. Förekomst av 
PM2,5 kan dock inte ensamt förklara de observerade sambanden mellan ohälsa 
och trafik, eftersom halten PM2,5 inte skiljer tillräckligt i halt från vägars närom-
råde jämfört med tätortens bakgrundsmiljö33. Det är därför relevant att studera 
sambanden mellan ohälsa och andra indikatorer för trafikemissioner än PM, som 
till exempel BC och kväveoxider. Ett flertal studier har gjorts som visar samband 
mellan dag till dag variation i NO2 halter och variation i dödlighet, inläggningar 
på sjukhus och luftvägssymtom. Studier på barn har visat att lungfunktionen kan 
påverkas även vid så låga halter som omkring 20 mikrogram per kubikmeter 
luft34. Även flera studier visar samband mellan långtidsexponering för NO2 och 
dödlighet, samt sjuklighet. Såväl korttidsstudierna som långtidsstudierna har visat 
på samband med NO2 vid halter vid, eller under, den nuvarande nivån för EU 
gränsvärde35. Inom EU-kommissionens uppdrag till WHO att utvärdera den veten-
skapliga basen för EU-gränsvärdena (REVIHAAP) framkom att det finns grund 
för att revidera nuvarande WHO-guideline för NO2 nedåt36. Effekterna av NO2 

33 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

34 Air pollution and childrens respiratory health. Naturvårdsverket, Rapport 6353, 2010.
35 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 

Report WHO Regional Office for Europe, 2013.
36 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 

Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

NO2, µg/m3

Figur 2.4. Årsmedelvärde för kvävedioxid i städer 2003–2013

 KÄLLA: DATAVÄRDEN FÖR LUFT, IVL
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kvarstår efter att effekterna från PM10 och PM 2,5 beaktats. Detta bevisar dock 
inte ett orsakssamband med NO2 i sig, eftersom det finns många andra ämnen i 
förorenad luft från trafiken som har samma spridningsmönster som NO2.

Lokalt genererade avgaser uppskattas, baserat på exponeringen för kväve-
dioxid, medföra ca 1300 förtida dödsfall per år och kostnader för hälsoförluster 
motsvarande mellan 7 och 35 miljarder årligen (beräknat för år 2010)37.  

1.1.11 KORROSION

Korrosion på kalksten har under åren 1987–2011 varierat mellan sju och 14 mikro- 
meter per år. Trenden för korrosion är osäker, på grund av årliga variationer.

Korrosion följs upp inom ramen för Sveriges arbete inom FN:s luftvårds- 
konvention38.  

Salpetersyra och PM10 är de föroreningar som bidrar mest till korrosionen39. 
Mängden salpetersyra beror i sin tur av halterna av kväveoxider och ozon i  
luften. På landsbygden, längre bort från tät trafik, har även svaveldioxid viss bety-
delse. Kalksten är en bra indikator för känsliga stenmaterial av kulturhistoriskt 
värde. Andra material som trä angrips inte i första hand av luftföroreningar. 

1.1.12 SVÅRIGHETER MED DAGENS INDIKATORER

Luftföroreningar från förbränning, inklusive trafik, belyses av flera av miljömålets 
preciseringar. Det är ännu inte helt klarlagt vad som är den ”sjukdomsframkal-
lande faktorn” i tätortens luftföroreningar, eller om det är flera oberoende fakto-
rer. För partiklar (PM2.5) som indikator för luftföroreningar har inte någon lägsta 
helt säker nivå kunnat påvisas på befolkningsnivå. Ohälsa i samband med expo-
nering för förorenad luft indikerat av NO2 kan observeras i halter som är vanliga 
i våra tätorter. PM 2,5 domineras av partiklar från långdistanstransport och kom-
mer då främst att återspegla åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar i 
hela Europa. NO2 är idag den kanske bästa indikatorn för luftföroreningar från 
trafiken. Emellertid är det oklart vilken betydelse för ohälsa som NO2 som sådan 
spelar i en komplex blandning av förorenad tätortsluft. Ett alternativ är BC som 
också återspeglar emissioner från förbränningsmotorer, men inte heller för BC 
finns uppenbara orsakssamband med ohälsa.

Tills vidare är det motiverat att fortsatt använda PM2,5 och NO2 som indika-
torer för hälsoskadliga luftföroreningar, men vara medveten om indikatorernas 

37 Quantification of Population exposure to NO2, PM2,5 and PM10 in Sweden 2010. IVL 
report B2197, 2014.

38 http://www.unece.org/env/lrtap/workinggroups/wge/materials.html
39 Mapping manual, kap 4, http://www.icpmapping.org/Mapping_Manual
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begränsningar40. BC kan vara ett bra komplement som indikator på luftförore-
ningar från förbränning liksom partikelantal.

Nuvarande ozonindex AOT40 återspeglar inte på ett korrekt sätt risken för 
ozonskador i Norden och i de Baltiska staterna41. Inom FN:s luftvårdkonvention 
WGE har ett nytt ozonindex (POD) tagits fram som tar hänsyn till växternas upp-
tag av ozon genom klyvöppningarna. Detta index kan på sikt ersätta AOT40. Idag 
beräknas indexet POD för hela Sverige av EMEP.

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
EU och internationellt
Utsläpp från fordon, industri, kraftverk, jordbruk, hushåll och avfall bidrar till 
Europas luftföroreningar. Utsläppen av de viktigaste luftföroreningar i Europa har 
minskat under de senaste decennierna, vilket resulterat i generellt förbättrad luft-
kvalitet i regionen (figur 2.5). 

Figur 2.5. Trender för utsläpp av luftföroreningar i EU-28 

Utsläppen av de viktigaste luftföroreningarna har minskat kraftigt i Europa.

40 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

41 Ozone exposure and impact on vegetation in the Nordic and Baltic countries. AMBIO, vol 
38, nr 8, 2009
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Figur 2.5. Trender för utsläpp av luftföroreningar i EU-28
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Hushållens utsläpp för uppvärmning har ökat i Europa.

Vissa sektorer följer inte samma minskande trend som övriga sektorer. Till exem-
pel har partiklar (PM) från hushållens och fastighetssektorns förbränning av kol 
och biomassa stigit med cirka 7 procent från 2002 till 2012 (figur 2.6). Detta är 
troligen en bidragande faktor till att utsläppen av bens(a)pyren (BaP) ökat med 11 
procent mellan 2003 och 201242.

Av de totala utsläppen 2011 inom EU beräknas internationell sjöfart bidra med 
34 procent av utsläppen av svaveloxider, 32 procent av kväveoxider, 2,1 procent 
av VOC (flyktiga organiska ämnen), 18,7 procent av partiklar (PM2,5)43. Sjöfar-
tens omfattning har nästan fördubblats från 1990 till 2005, baserat på levererat 
bränsle till internationell sjöfart44. För miljökvalitetsmålet Frisk luft är det främst 
påverkan på halterna av kväveoxider och partiklar i kustnära områden och sär-
skilt hamnområden som påverkas. I kustområden i Europa beräknades år 2005 

42 EEA Technical report, No 12, 2014.
43 EMEP (2013): EMEP Status Report 2013: Transboundary Acidification, Eutrophication 

and Ground level Ozone in Europe in 2011, EMEP report1/2013.
44 Impact of International Shipping on European air quality and climate Forcing. EEA 

technical report, Nr 4 2013.

PM2,5 (tusen ton)

Figur 2.6. Trender för utsläpp av partiklar (PM2,5) för viktiga sektorer i EU-28
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utsläpp från sjöfarten bidra till 35 procent av svaveldepositionen, 20 procent av 
kvävedepositionen samt 25 procent av partikelhalterna. Data om utsläppen av BC 
från sjöfarten är osäkra och motstridiga.

Luftvårdskonventionens protokoll om begränsning av utsläpp av försurande, 
övergödande och ozonbildande ämnen (Göteborgsprotokollet) reviderades 2012. 
Protokollets reglerar utsläpp av luftföroreningar som transporteras över gränserna 
och som negativt kan påverka hälsan eller miljön. Utöver utsläpp av försurande, 
övergödande och ozonbildande ämnen regleras nu även partiklar inklusive Black 
Carbon (BC). Syftet med revideringen var även att möjliggöra för nya parter att 
skriva under protokollet. Samtliga nya krav ligger inom EU:s existerande lagstift-
ning och medför därför inga skärpningar för Sverige. Trots att resultatet inte blev 
någon förhöjd ambition inom EU finns det stor potential för miljöförbättringar 
om länder i östra Europa utanför EU ansluter sig till protokollet. Protokollet trä-
der i kraft när det har ratificerats av 2/3 av parterna. För närvarande har ratifice-
ringsprocessen bland EU-länderna fördröjts och vi får därmed vänta på att proto-
kollet ska träda i kraft. 

I slutet av 2013 lade EU kommissionen fram ett nytt åtgärdspaket för ren luft 
i Europa som syftar till att förbättra luftkvaliteten i Europa fram till 2030 och 
åren därefter. Programmet för ren luft i Europa kan sägas vara en uppdatering av 
den tematiska strategin för luft från 2005 och bygger vidare på åtgärderna i den-
samma. Tidplanen är lagd i linje med EU:s klimat- och energipolitik för att möjlig-
göra maximalt utnyttjande av synergieffekter mellan områdena. Kommissionens 
förslag, Luftpaketet, består av fyra delar:

1) Ett program för ren luft i Europa som bygger vidare på den tematiska stra-
tegin för luftföroreningar vilket presenterades 2005 och förväntas leda till 
ytterligare framsteg i riktning mot de långsiktiga målen i sjätte och sjunde 
miljöhandlingsprogrammen. (EU COM, 2013a).

2) Ett förslag till rådsbeslut om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll 
till 1979 års konvention om gränsöverskridande luftföroreningar angående 
minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (det vill säga revi-
deringen av det så kallade Göteborgsprotokollet). (EU COM, 2013b, c).

3) Ett lagstiftningsförslag till ett nytt direktiv om minskning av nationella 
utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade takdirektivet, NEC, Natio-
nal Ceilings Direktive) och om ändring av direktiv 2003/35/EG. (EU COM, 
2013d, e). 

4) Ett nytt direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa luftförorening-
ar från medelstora förbränningsanläggningar. (MCP-direktivet) (EU COM, 
2013f, g).
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Till 2030 förväntas betydande förbättringar vad gäller dagens problem med luft-
kvalitet, försurning och övergödning i Sverige, förutsatt att förslagets intentioner 
genomförs. Ambitionsnivån för de bägge direktivsförslagen (MCP och takdirek-
tivet) är inbördes beroende av varandra genom att det, till exempel, är avgörande 
för takdirektivets ambitionsnivå hur långt man lyckas komma i MCP-direktivet. 
Särskilda kvarstående problem vad gäller luftkvalitet år 2030 förväntas vara 
marknära ozon och partiklar45. Det är billigare att genomföra EU:s luftvårds- 
politik tillsammans med en ambitiös klimatpolitik, eftersom de utsläpp som 
påverkar luft och klimat ofta kommer från samma verksamheter. Det finns därför 
starka motiv att samordna åtgärds- och styrmedelsstrategier för att därigenom 
maximera miljönyttan. EU-rådets beslut om ett ramverk för klimat- och energi-
politik, med sikte på 2030, tar fasta på sådana samordningsvinster mellan klimat 
och energieffektivisering46.

Det reviderade NEC-direktivet om nationella utsläppstak gäller för de förore-
ningar som redan nu omfattas: NOx, NMVOC, SO2 och NH3. Dessutom tillkom-
mer två nya föroreningar, PM2.5 och metan (CH4). Sot och metan är förutom 
luftföroreningar även kortlivade klimatpåverkande föroreningar (SLCP) som på 
kort sikt kan påskynda klimatförändringarna eller, när det gäller sot, även dämpa 
uppvärmningen beroende på var utsläppen sker. Målet med direktivet är att 
åtgärda återstående risker för hälsa och miljö som beror av luftföroreningar. NEC 
direktivet om nationella utsläppstak tar sikte på kraven i det nya Göteborgs- 
protokollet till 2020, följt av mer ambitiösa minskningar från 2030 och framåt. 
Förslaget beräknas minska hälsoeffekterna (för tidig dödlighet av PM och ozon) 
med 52 procent i EU-28 år 2030 i förhållande till år 2005. 40 procent av målet 
skulle kunna uppnås med full tillämpning av redan befintlig lagstiftning47. 

I förslaget till nytt NEC-direktiv har medlemsländerna till år 2020 fått samma 
åtaganden som i det nyligen reviderade Göteborgsprotokollet. Sveriges åtagande 
till år 2020 är i linje med vår prognos till samma år, det vill säga förväntad 
utsläppsutveckling, givet redan fattade beslut. I tabell 2.1 nedan ses föreslagna 
utsläppsminskningar för Sverige till år 2020 och 2030, jämfört med vår nationella 
prognos till samma år48. För år 2030 är utsläppstaken något skarpare och för Sve-
riges del är det främst utsläppen av NOx och NMVOC som kommer att kräva en 
del åtgärdsarbete (20,6 kton för NOx och 15,6 kton för NMVOC). Förhandling-
arna om direktivet för utsläppstak har påbörjats men inget datum för förväntat 
beslut kan idag bedömas. 

45 IIASA (2014), The final policy scenarios of the EU clean air policy package, TSAP Report 
#11.

46 http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
47 EEA State of environment report 2015
48 Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s luftvårdspolitik. Slutredovisning av 

uppdraget att ta fram underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s luftvårdspolitik. 
Naturvårdsverket 2014.
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Tabell 2.1. Svenska utsläppstak för 2020 och 2030 enligt originalförslaget till nytt tak-
direktiv, samt nationell utsläppstatistik för år 2005 och nationell prognos för 2020 och 
2030. Tabellen visar även hur mycket Sverige skulle behöva minska sina utsläpp (svenskt 
beting) enligt förslaget med nuvarande statistik och prognos. (EU COM, 2013d, e, 
Naturvårdsverket, utsläppsrapportering 2014 och rapporterad prognos 2015). 

SO2 NOx NMVOC NH3 PM2,5 CH4

Utsläpp 2005, (kton) 36,0 175,6 201,7 55,4 26,3 275,2

Utsläppstak 2020 22 % 36 % 25 % 15 % 19 % -

Prognos 2020 (kton) 26,9 102,8 148,6 44,2 20,2 -

Beting 2020 (kton) - - - - - -

Utsläppstak 2030 22 % 65 % 38 % 17 % 23 % 18 %

Prognos 2030 (kton) 26,6 82,1 140,7 36,2 19,9 176,2

Beting 2030 (kton) - 20,6 15,6 - - -

I EU-kommissionens luftpaket föreslås även ett stärkt genomförande av befint-
lig lagstiftning, samt en minskning av utsläppen från medelstora förbränningsan-
läggningar.

Förstärkta åtgärder behövs för att lösa problemen med luftföroreningar från 
små spridda utsläppskällor, som till exempel hushållens uppvärmning med fasta 
bränslen.

Förslaget till direktiv för medelstora förbränningsanläggningar gäller en effekt 
på mellan 1 och 50 MW för att komplettera regelverket för förbränningssektorn 
och även öka synergieffekterna mellan luftförorenings och klimatpolitiken. Det 
saknas i Sverige generella bindande regler för förbränningsanläggningar mellan 1 
och 50 MW, vilka inte förbränner avfallsbränslen. Därför saknas utsläppsstatistik 
i Sverige, eftersom anläggningar under 20 MW endast är anmälningspliktiga. En 
grov uppskattning är att utsläppen från de anläggningar som täcks av direktivets 
krav svarar för en tiondel av utsläppen från enskild vedeldning, eller i nivå med 
utsläppen från arbetsmaskiner. Utsläppen innehåller även bl.a. Black Carbon (BC), 
metan, VOC, PAH och NOx. Det finns därför starka skäl även för Sverige att 
åtgärda medelstora förbränningsanläggningar, samt att samla tillgänglig statistik 
för att kunna följa upp åtgärder och kunna bedöma miljö- och hälsopåverkan. 
Förhandlingar om direktivet pågår för närvarande och direktivet beräknas träda 
ikraft tidigast 2016.

Under 2009 reviderades ekodesigndirektivet och utökades då till att gälla för 
alla energirelaterade produkter. Ekodesignkrav för fastbränslepannor har 2014 
röstats igenom av ekodesignkommittén. Nu väntar granskning och slutligt god-
kännande av EU-rådet och EU parlamentet, innan förordningen vinner laga kraft, 
sannolikt under 2015. De nya kraven för fastbränslepannor börjar gälla 2020 och 
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kraven för rumsvärmare börjar gälla år 2022. Kraven genomförs i form av en EU-
förordning. I ekodesignförordningen föreslås minimikrav på årsenergieffektivitet, 
samt gränsvärden för utsläpp. Innebörden är att alla vedpannor och kaminer som 
säljs från och med 2020, respektive 2022, måste uppfylla de nya kraven som är 
något strängare än de som finns i Boverkets nuvarande byggregler. 

Sverige deltar i Climate and Clean Air Coalition (CCAC) för att aktivt med- 
verka i åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar som påverkar kli-
matet på kortare sikt än koldioxid ”Short lived climate pollutants” (SLCP) dit till 
exempel sot (Black Carbon) och metan hör. CCAC innehåller ett antal åtgärds-
inriktade initiativ i utvcklingsländer, men även åtgärder för att begränsa utsläppen 
från bland annat vedeldning i arktiska länder. Inom Arktiska rådet arbetar man 
också aktivt med att minska utsläpp av luftföroreningar, bland annat genom att ta 
fram åtgärder för att minska utsläpp från sjöfart och vedeldning.

Nationellt
Utsläppen av kväveoxider från transporter och arbetsmaskiner har minskat med 
40 procent mellan 2002 och 2012 (figur 2.7). Störst minskning har skett bland 
personbilar. Dagens avgaskrav på fordon och arbetsmaskiner har varit effektiva, 
men inte tillräckliga för att miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålets preci-
sering ska klaras. Redan beslutade framtida krav kan förväntas minska utsläppen 
ytterligare. Bland annat börjar kraven för arbetsmaskiner nu närma sig kraven 
för lastbilar. Utsläpp av fordonsemissioner sker ofta inom tätbebyggelse och där 
människor vistas. Det är därför angeläget att utvecklingen mot minskade utsläpp 
fortsätter, t ex genom elektrifiering av fordon.

Figur 2.7.  Sveriges rapporterade utsläpp av kväveoxider från fordon och arbetsmaskiner 

Utsläppen från personbilar har minskat kraftigt. De senaste åren minskar även utsläppen från  
lastbilar och arbetsmaskiner.

Tusen ton

Figur 2.7. Sveriges rapporterade utsläpp av kväveoxider från fordon och arbetsmaskiner

 KÄLLA: SVERIGES INTERNATIONELLA RAPPORTERING
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Figur 2.8. Sveriges rapporterade utsläpp av Partiklar PM2,5 från viktiga sektorer 

Utsläppen av partiklar från uppvärmning dominerar jämfört med trafiken.

De totala utsläppen av partiklar minskade kraftigt mellan 1990 till 2000, men 
har under de senaste tio åren endast minskat med 8 procent. Industri- och for-
donssektorerna har däremot minskat utsläppen av partiklar 2002–2012 med 35 
procent (figur 2.8).

Dubbdäck anses ha fördelar ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt 
på vissa vägar vid halt väglag49. Men dubbdäck medför även negativa effekter 
såsom ökat vägslitage, ökad bränsleförbrukning, mer buller och ökade halter av 
inandningsbara partiklar (PM10) i luften. Den ökade bränsleförbrukningen och 
det ökade vägslitaget leder båda till ökade utsläpp av klimatgaser50. Ny vägbelägg-
ning behöver också läggas oftare p.g.a. dubbdäcksslitaget och det innebär i sin tur 
ökade klimatutsläpp i samband med nybeläggningsprocessen. 

EU-kommissionen har genom en formell underrättelse 2009 uppmärksammat 
att Sverige inte klarat MKN inom utsatt tid för PM10 under åren 2005–2007. 
Europeiska unionens domstol fastställde 2011 att Sverige hade underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt luftkvalitetsdirektivet genom att ha överskridit 
gränsvärdena för PM10 i luften 2005, 2006 och 200751. Den 26 april 2013 riktade 
kommissionen en formell underrättelse till Sverige. Av den framgår att kommis-
sionen anser att Sverige har brutit mot sina skyldigheter. Kommissionen har under 

49 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Dack/.
50 Samlad lägesrapport om vinterdäck. Vägverket 2009. Naturvårdsverket underlag för 

FU15(a).
51 Domstolens dom (femte avdelningen) den 10 maj 2011. Europeiska kommissionen mot 

Konungariket Sverige. Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 1999/30/EG - Utsläppskontroll - 
Gränsvärden för PM10 i luften. Mål C-479/10.
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2012 inlett ett nytt överträdelseärende mot Sverige och en formell underrättelse 
2013 angående överskridande av gränsvärdet för PM10 för åren 2008–2011. 
Kommunerna har genomfört en rad åtgärder för att minska problemen med slita-
gepartiklar från användning av dubbdäck52. Regeringen gav 2013 Trafikverket i 
uppdrag att ”skapa förutsättningar för ändamålsenliga och miljömässigt hållbara 
däckval för att minska användningen av dubbdäck”. I uppdraget ingår att under-
söka möjligheten att ta fram relevant konsumentinformation med avseende miljö 
och säkerhet, för att stimulera utveckling av bättre dubbfria däck för svenska för-
hållanden med bibehållen säkerhet. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas 
till Regeringskansliet (Närings- och Miljödepartementet) senast den 31 december 
2015. En statlig utredning har även tillsatts 2014 som ska ta fram förslag på 
åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i bl.a. Stockholm. I 
uppdraget ingår bland annat att utreda lämpligheten i att införa en skatt på dubb-
däcksanvändning i första hand i Stockholm. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 mars 2015.

 

Fördjupningsavsnitt om koppling till klimat
Vägverket har uppskattat klimatkostnaden för dubbdäcksanvändningen till 
150 000 ton i ökade CO2-utsläpp (Vägverket 2009). I en preliminär analys av 
Naturvårdsverket bidrar det samlade vägslitaget på de svenska Europa- och 
riksvägarna uppskattningsvis till ett ökat koldioxidutsläpp på ca 50 000 ton/år 
på grund av ojämnheter i vägbanan (Naturvårdsverket 2014). Totalt, inklusive 
en ökad bränsleförbrukning under dubbdäckssäsongen men exklusive utsläp-
pen vid omasfaltering, blir ökningen av utsläppen av koldioxid ca 100 000 
ton/år. Slitaget medför även stora kostnader för samhället. Underhåll av våra 
vägar kostar ca 3-4 miljarder kronor per år. Enligt Trafikverket är spårbildning 
den främsta orsaken till att beläggningen på de högtrafikerade vägarna behö-
ver förnyas. Detta beror i sin tur till ca 75 procent på att dubbdäck sliter upp 
beläggningen och till ca 25 procent på påverkan från tunga fordon (Trafik-
verket, 2014).
Samlad lägesrapport om vinterdäck. Vägverket 2009.
Naturvårdsverket underlag för FU15, Naturvårdsverket 2014.
Trafikverket 2014: http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/
Sa-skoter-vi-vagar1/Drift-och-underhall-av-belagda-vagar-/Planering-av-under-
hallsbelaggning/ (2014-10-31)

52 Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. Naturvårdsverket rapport 
6500, 2012.
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Miljözonsbegreppet har förtydligats något och idag har åtta kommuner infört 
miljözon53. Miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Hel-
singborg, Lund Mölndal och Umeå. Kommuner kan besluta om att utestänga vissa 
tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt miljökäns-
liga områden genom att införa en miljözon för att därigenom förbättra luftkvali-
teten i dessa områden. Det har även blivit möjligt för kommuner att införa förbud 
mot användning av dubbdäck inom zoner eller områden.

Trängselskatt infördes den 1 januari 2013 i Göteborg. Beräkningar visar att 
trafikarbetet minskat som en följd av trängselskatten. I Göteborgs stad var minsk-
ningen 4,4 procent och i region (utom Göteborg) 1,0 procent54. Trafikminskningen 
under betaltid i Göteborg var initialt 20 procent, vilket är något lägre än den 
initiala minskningen på trafikflödet under betaltid m i Stockholm som var 28 
procent55. På innerstadsgatorna i Göteborg, där trafikminskningen varit som 
störst, minskade kväveoxidutsläppen med 16 procent under det första halvåret 
2013, jämfört med samma period under 2012. På de större vägarna i staden är 
minskningen 7 procent. Vid infartslederna har NO2-utsläppen istället ökat med 
1 procent56. Utsläppen av NOx har generellt minskat i regionen mellan 2009–
201357. Halten av kvävedioxid som årsmedelvärde har en minskande trend i Haga, 
men är oförändrad i Gårda. Eventuella effekter på halten av kvävedioxid sedan 
införandet av trängselskatten kan inte utläsas på grund av den korta tidsperioden, 
men beräkningar visar att exponeringen av befolkningen har minskat. 

Utformningen av infrastrukturen är avgörande för möjligheterna att nå flera av 
miljökvalitetsmålen, även till exempel Frisk luft. En analys av möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålet Frisk luft i tätortsmiljö visar att preciseringen för kvävedioxid 
inte riktigt kan nås med idag fattade beslut och med befintlig prognos för trafik-
mängder, utan att trafikmängderna minskar på särskilt utsatta platser58. Här spelar 
planeringen av framtidens infrastruktur en avgörande roll. Särskilt betydelsefull är 
planeringen av transportbehovet i och kring storstäderna. Prognoser för transport-
behov bygger på de trafikökningar som uppstår vid genomförandet av planerade 
infrastrukturprojekt, men brister i analysen av önskvärda alternativ för att till-
fredsställa transportbehoven inom ramen för ett hållbart samhälle.59  

53 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Miljo/Miljozoner/.
54 http://www.trafikverket.se/PageFiles/96359/berakning_av_koldioxidutslapp_2013_teknisk_

dokumentation.pdf.
55 Trängselskatt En jämförelse av systemet i Göteborg och Stockholm. Hägglöf m.fl. 

Kandidatarbete, Chalmers, 2014.
56 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet Årsrapport 2013 (2014).
57 http://www.trafikverket.se/PageFiles/96359/luftkvalitet_2013_goteborg_sep_2014.pdf.
58 Luftkvaliteten i Sverige 2030. SMHI rapport 29, 2013.
59 Prognos för personresor 2030, Trafikverkets basprognos 2014
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Fördjupningsavsnitt om koppling till klimat
Trängselskatten förbättrar inte enbart trafikflödet och kortar restiderna, utan 
minskar även utsläppen av luftföroreningar och klimatgaser. Trängselskatten 
är ett exempel på ett styrmedel som ger flerdubbel nytta. Den sammanlagda 
samhällsvinsten kan vara mycket svår att bedöma och är ofta väsentligt större 
än vad som ofta anges.

Stockholms innerstad Stockholms stad

Andel Ton Andel Ton

PM10 -3 procent -4 +2 procent +12

NOX -13 procent -105 -8 procent -266

VOC -32 procent -56 -27 procent -162

CO -33 procent -577 -30 procent -1747

CO2 -9 procent -20 000 -4 procent -32 000

 Förändring av utsläpp mellan 2006 och 2008 i Stockholms innerstad innanför trängselskatte-
området respektive hela Stockholms stad. Källa: SLB, 2009

Minskningen i utsläpp av CO2 i Stockholms stad blev 32 000 ton de första 
två åren efter införandet. Utöver detta så minskade utsläppen av ozonbildande 
ämnen (NOX, CO och VOC) med totalt 2 175 ton. Ozon är en viktig klimat-
gas. 

Liknande beräkningar har gjorts för Göteborgsregionen som visar att kol-
dioxidutsläppen minskat med 43 000 ton under det första året med trängsel-
skatt.

Småskalig vedeldning dominerar Sveriges utsläpp av PAH och av B(a)P (figur 
2.9)60. Någon tydlig trend över tid när det gäller utsläppen av PAH från vedeld-
ning kan inte utläsas. 

 

60 Sveriges internationella rapportering, 2014.
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Figur 2.9. Utsläpp till luft av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

Småskalig vedeldning är helt dominerande för utsläppen av cancerframkallande kolväten som PAH.

Not. Inom kategorin övrigt ingår bland annat förbränning inom skogs- och jordbruk samt utsläpp vid 

framställning av bland annat koks.

Fördjupningsavsnitt
Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl.a. partiklar,  polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) bland annat benso (a)pyren (BaP) och sot, förore-
ningar som påverkar luftkvaliteten negativt. Kunskapen är dock begränsad om 
omfattningen av utsläpp och människors exponering. I en studie i Västerbotten 
har mätningar genomförts liksom beräkning av exponering och hälsokon-
sekvenser (SMHI, UmU, IVL, 2014). En slutsats är att luftkvaliteten sett över 
året är god i de studerade orterna. PM2.5 halterna understiger väl miljökva-
litetsnormen och miljökvalitetsmålets precisering. B(a)P halterna understiger 
väl miljökvalitetsnormen, men överskrider miljökvalitetsmålets precisering. 
Halterna vintertid är betydligt högre än sommartid. Den uppskattade dödlig-
heten på grund av det lokala tillskottet av PM2.5 från vedrökspartiklar är för 
Vännäs-Vännäsby, Sävar och Umeå tätort (med en total befolkning på cirka  
100 000 personer) cirka 4 personer per år, vilket är ungefär samma över- 
dödlighet som från avgasföroreningar från trafiken i området.

Vedrök i Västerbotten – mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser, 
SMHI, Umeå universitet  och IVL. Meteorologi Nr 156, 2014
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Ozonhalternas utveckling i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren 
karakteriseras av att de högsta halterna har minskat, medan de lägsta och med-
elhöga halterna har ökat. Detta innebär att ozonproblematiken går från ett stor-
regionalt perspektiv (Europa) till ett globalt perspektiv. Detta medför att utsläpps-
minskningar i ett litet land som Sverige inte får omedelbar effekt, men likafullt 
är absolut nödvändiga för att komma till rätta med den globala problematiken 
med marknära ozon. En viktig komponent för bildning av marknära ozon utö-
ver kväveoxider är flyktiga organiska ämnen (NMVOC) metan och koloxid. De 
senaste årtiondet har kategorin lösningsmedelsanvändning, en snart dominerande 
andel av våra utsläpp av NMVOC, ökat med över 30 procent61. Preliminära data 
visar att spolarvätska för bilrutor, hushållens användning av lösningsmedel, bil-
vårdsprodukter och tändvätska är produkter som dominerar denna kategori, med 
utsläpp motsvarande ca 15 procent av Sveriges totala utsläpp av NMVOC62 (figur 
2.10). Utsläppen av flyktiga ämnen från hushållens användning av produkter med 
lösningsmedel har minskat under den första delen av tioårsperioden, för att sedan 
åter öka något de allra sista åren63. 

 

Figur 2.10. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen exklusive metan 

Hushållens användning av lösningsmedel gör att utsläppen ökar.

61 Sveriges internationella rapportering 2014. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Statistik-A-O/flyktiga-organiska-amnen/

62 IVL preliminära data 2014.
63 Sveriges internationella rapportering 2014
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1.3 De centrala problemen för målet 
De centrala uppföljningsmåtten är identiska med preciseringarna. Måtten är valda 
så att de representerar olika kemiska/fysikaliska aspekter av förorenad luft, olika 
källor till föroreningar, samt olika aspekter av påverkan. Se vidare avsnitt 1.1 och 
1.2 Aktuell situation för miljötillståndet.

BENSEN, BENS(A)PYREN och BUTADIEN är mer eller mindre flyktiga kol-
väten som bildas vid all slags förbränning. De är alla cancerframkallande. Bensen 
finns dessutom som komponent i motorbensin. Därför kan även direkt exponering 
ske av bensin från hantering vid tankning, eller från oförbränd bensin vid kall-
start. De bidrar även till ozonbildning. Idag är vedeldning den huvudsakliga rap-
porterade källan till PAH, inklusive bens(a)pyren. De totala nationella utsläppen 
av bens(a)pyren har de senaste fyra åren (2009-2012) minskat något. Även utsläp-
pen från vedeldning har minskat de senaste åren men sett över en längre tidspe-
riod är utsläppen oförändrade.

FORMALDEHYD bildas i emissioner vid etanol och dieseldrift. Formaldehyd 
är kraftigt irriterande för luftvägar och ögon samt bidrar till ozonbildning. Utsläp-
pen från trafiken bedöms i dagsläget inte utgöra något problem för människors 
exponering i jämförelse med källor inomhus. 

PARTIKLAR bildas vid all slags förbränning, i atmosfären av föroreningar i luf-
ten, naturliga utsläpp från växter, havssalt, ökensand, samt vid slitage av vägbana, 
bromsar och däck. Uppvirvling av jord eller ökensand är en viktig källa i torra 
områden. PM10 innehåller alla slags partiklar, men viktmässigt kommer partiklar 
från slitage och uppvirvling samt havssalt, att dominera över mindre partiklar från 
förbränning. PM2.5 domineras av partiklar som bildas i atmosfären vid långväga 
transport, inklusive från naturliga källor, samt av förbränningspartiklar. Sot, Black 
Carbon samt ultrafina partiklar utgörs huvudsakligen av förbränningspartiklar. 
Dessa mått skiljer sig från PM10 och PM2,5 genom att de mäts med helt annan 
metodik. I framtiden kan Black Carbon eller ultrafina partiklar bli en ny viktig 
precisering för förbränningspartiklar. I dagsläget saknas tillräckligt med data för 
att kunna använda Black Carbon och ultrafina partiklar, som centrala uppfölj-
ningsmått. Partiklar är sannolikt den mest hälsoskadliga luftföroreningen, men 
frågan är mycket komplex. I dagsläget finns övertygande bevis för att såväl PM10 
som PM2,5 som indikatorer för förorenad luft är kopplade till sjuklighet och 
dödlighet, såväl på lång som på kort sikt64. Nya partikelindikatorer som bättre 
återspeglar olika föroreningskällor är idag en stor och angelägen forskningsfråga. 
PM10 kan associeras till i huvudsak partiklar från slitage vid användning av 
dubbdäck, samt från damning vid byggplatser. PM 2,5 kan associeras i huvudsak 
till långdistanstransporterade partiklar och till viss del till förbränningspartiklar. 

64 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013
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BC kan i huvudsak associeras till förbränningskällor som trafik, arbetsmaskiner 
och uppvärmning med fasta bränslen. 

MARKNÄRA OZON bildas när förorenad luft utsätts för UV-strålning från 
solen. Bildningen är en komplex atmosfärkemisk process där flyktiga ämnen och 
aldehyder från naturliga källor, industri och hushåll, samt från förbränning – 
inklusive trafik – blandas med kväveoxider och utsätts för solens UV-strålning. 
Ozonbildningen är starkt väderberoende. Under vårmånaderna och under varma 
somrar kan höga halter uppträda. Ofta transporteras ozon som bildats i förore-
nade luftmassor över Europa in över södra Sverige. Det finns ett känt samband 
mellan exponering för ozon och dagligt antal dödsfall, samt inläggning på sjuk-
hus – även i områden där halterna inte är särskilt höga65. Misstanken har ökat att 
även långtidsexponering för ozon påverkar hälsan allvarligt66. WHO har rekom-
menderat att räkna halter över 70 mikrogram/m3 som ”hälsorelevant”, eftersom 
halter därunder är svåra att åtgärda liksom att faställa hälsosamband för, även om 
det skulle finnas hälsoeffekter under 70 mikrogram/m3.

OZONINDEX är summan timmar av växtskadligt ozon över 80 mikro- 
gram/m3 under växtsäsongen. Eftersom ozonhalten minskar nära färska utsläpp 
från trafik är halterna ofta högre i landsbygdsmiljön och i mindre samhällen. 

KVÄVEDIOXID. Kvävedioxider bildas vid förbränning genom reaktion med 
luftens kväve, samt från kväveinnehållet i biomassa. Kvävedioxid är i ren form 
skadligt i sig vid relativt höga koncentrationer. Emellertid finns för kvävedioxid 
som komponent i förorenad tätortsluft tydliga samband med ohälsa vid väsentligt 
lägre halter. Klara samband finns för dödlighet för vuxna, samt för påverkan på 
lungfunktion hos barn67. Därför är kvävedioxid den idag kanske bästa indikatorn 
för hälsopåverkan av luftföroreningar från trafiken.

KORROSION och nedsmutsning skadar konstruktioner och kulturföremål, 
vilket medför stora kostnader för samhället. Korrosion beror bland annat på för-
surande och oxiderande luftföroreningar och mäts inom ramen för arbetet med 
CLRTAP. 

65 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013

66 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013

67 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

F
R

IS
K

 L
U

F
T



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1 137

2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
I avsnitt 1.2 Aktuell situation för miljöarbetet, beskrivs nyligen fattade beslut och 
förslag som ännu inte nått till beslut, men som kan förväntas bli beslutade de när-
maste åren. I avsnitt 2.1 beskrivs en närmare analys av effekterna av viktiga beslu-
tade styrmedel och genomförda åtgärder. 

EU och internationellt
Avtal om nationella utsläppstak
De nuvarande kraven i Göteborgsprotokollet, EU-direktivet om utsläppstak, samt 
i sektorslagstiftning som Euroklassningen av fordon, har varit verksamma verk-
tyg för att minska utsläppen av luftföroreningar i Europa och därmed minska 
påverkan på miljö och hälsa av de långdistanstransporterade luftföroreningarna 
även om detta inte har varit tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålet. Halterna av 
PM2.5 har minskat påtagligt i ostörd landsbygdsmiljö i södra och mellersta Sve-
rige, det område som påverkas mest av långdistanstransporten. En minskning har 
mellan 2002 och 2012 skett från ca 10–11 mikrogram/m3 till 5–7 mikrogram/m3. 
Även i norra Sverige där halterna redan varit mycket låga kan en minskning från 
2,1 mikrogram/m3 2009, till 1,6 mikrogram/m3 år 2012, observeras. (figur 2.11).

Figur 2.11. Årsmedelhalter av PM2,5 i regional bakgrund 1998–2013 

Minskningen beror med all sannolikhet på minskad intransport av förorenad 
luft med partiklar från övriga Europa.

Mikrogram/m3

Figur 2.11. Årsmedelhalter av PM2,5 i regional bakgrund 1998–2013
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Utsläppen av NOX och NMVOC har minskat kraftigt i Europa genom den 
befintliga lagstiftningen, men inte tillräckligt mycket (figur 2.5). Samtidigt visar 
modellering av framtida halter på global skala att med en obromsad tillväxt av 
utsläppen av ozonbildande ämnen kommer ozon utgöra ett allvarligt globalt pro-
blem som luftförorening vid slutet av seklet68.

För arbetsmaskiner träder steg IV kraven i kraft 2013–14 med skärpta krav på 
utsläpp av kväveoxider och partiklar69. Kraven minskar utsläppen av partiklar till 
ca en tiondel av de krav som gällt före 2011.

Enligt Trafikverkets miljörapport kommer vägtrafikens utsläpp av partiklar att 
ha minskat från knappt 3,5 tusen ton/år under 1990, till 0,25 tusen ton/år under 
2030, figur 2.12. Samtidigt beräknas utsläppen från diesel- och bensindrivna 
arbetsmaskiner minska från tre tusen ton/år till 0,7 tusen ton/år under samma 
period. Detta indikerar att utsläppen av avgaspartiklar är större från arbetsmaski-
ner än från hela vägtransportsektorn, trots att energianvändningen är nästan tio 
gånger större inom vägtransportsektorn.

Utsläppen av partiklar från dieseldrivna arbetsmaskiner minskar kontinuerligt, 
men minskningstakten klingar av betydligt efter år 2025. Utsläppen från små och 
stora arbetsmaskiner som inte omfattas av EU- bestämmelserna, eller som har låga 
krav vad det gäller partikelmassa, uppskattas ligga kvar på dagens nivåer, det vill 
säga på knappt 500 ton/år. Arbetsmaskiner kvarstår som en viktig sektor för emis-
sioner av små partiklar. Även om Preciseringen för PM2,5 klaras är det angeläget 
att fortsätta minska utsläpp av sot, eftersom sot kan påverka klimatet och hälsan 
(se 1.1.7). 

Ekodesigndirektivet och MCP-direktivet
Ekodesigndirektivet och MCP-direktivet (avsnitt 1.2) är viktiga sektorsåtgärder 
i EU:s policyarbete för en bättre luftkvalitet. Dagens reglering av hushållens ved-
eldning i Boverkets byggregler är otillräcklig för att minska utsläppen från sek-
torn70. Ekodesignkraven, tillsammans med energimärkningskraven, förväntas på 
EU-nivå spara upp till fem TWh årligen 2030. Den sparade energin bedöms ge en 
minskning av CO2-utsläppen med upp till 200 kiloton. Dessutom bedöms kraven 
ge årliga minskningar med upp till 104 kiloton av partikelutsläpp, 14 kiloton av 
organiska utsläpp och 130 av kolmonoxid vid år 2030. De så kallade mellan-
stora förbränningsanläggningar som regleras av det kommande MCP-direktivet 
är till stor del endast anmälningspliktiga idag och tillförlitlig utsläppsstatistik 

68 Ground-level ozone in the 21st century, the Royal Society, London, 2008.
69 Direktiv 97/68/EG och 2000/25/EG är genomförda i den svenska lagstiftningen genom 

förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila 
maskiner.

70 Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. Naturvårdsverket rapport 
6500, 2012.
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saknas därför. Naturvårdsverket bedömer att förhållandena i Sverige är likartade 
de i övriga Europa när det gäller utsläpp och exponering. EU kommissionens 
bedömning om kostnadseffektivitet kan därför grovt anses gälla även för Sverige 
reglering. EU-kommissionens analys i Impact Assessment visar att förslaget är 
kostnadseffektivt – med mycket stor marginal – för unionen som helhet. Förslaget 
bedöms kunna medföra minskningar med 135 kiloton SO2, 107 kiloton NOX och 
45 kiloton PM. Ekodesigndirektivet ska förbättra produkternas miljöprestanda 
under hela livscykeln. Direktivet är ett ramdirektiv, specifika krav för olika pro-
dukter sätts sedan i produktförordningar. Ekodesignkrav för fastbränslepannor 
och rumsvärmare (kaminer) har röstats igenom av ekodesignkommittén, men har 
ännu inte godkänts av EU-rådet och EU-parlamentet. En EU-förordning kan för-
väntas börja gälla 2015. MCP-direktivet förhandlas för närvarande och beslut kan 
förväntas under 2015.

När det gäller styrmedel inom sjöfarten har en ansökan om att göra Östersjön 
till ett kvävekontrollområde (NECA) ännu inte inlämnats av HELCOM till IMO. 
Arbetet pågår även parallellt mellan Nordsjöländerna för att eventuellt skicka in 
en motsvarande ansökan för Nordsjön. En samordning av de två ansökningarna 
är också under diskussion. Vissa av åtgärderna kan även minska andra utsläpp. 
Inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO förs diskussioner om defini-
tion av BC, samt kring mätmetod för BC-utsläpp från internationell sjöfart. Tänk-
bara åtgärder för att minska sjöfartens BC-utsläpp finns också på IMO:s agenda, 
men har ännu inte hunnit behandlas på något möte. Sverige är i IMO represente-
rade av Transportstyrelsen, som bl.a. varit med och drivit på för ovan definition av 
BC.

Nationella, regionala och kommunala styrmedel
Diskussion om begränsning av utsläpp från vedeldning sker i EU dels inom ramen 
för ekodesigndirektivet, dels inom ramen för förslaget till direktiv om mellanstora 
förbränningsanläggningar. Färdiga EU-förordningar med ekodesignkrav för fast-
bränsleutrustning kan förväntas under 2015. En analys av åtgärder och styrmedel 
för minskade utsläpp från förbränning i småskaliga fastbränslepannor visar att 
även om man påskyndar utbytet av gamla pannor så att samtliga pannor som inte 
uppfyller ekodesignkraven elimineras till 2030, når man ändå inte den tilltänkta 
målnivån, utan resultatet blir bara en reduktion på cirka 30 procent. Lokal- 
eldstäderna (kaminer med mera) kommer 2030 att stå för cirka 70 procent av 
utsläppen av bens[a]pyren av det lokala bidraget från vedeldning. Utan insatser 
även mot utsläppen från kaminer nås därför inte målet. Scenariot utgår från att 
ekodesigndirektivets krav införs 2020 för fastbränslepannor. I analysen (som var 
en uppdatering av analysen från 2007) fanns inte möjlighet att även analysera 
lokaleldstäder.

De miljökvalitetsnormer (MKN) som är gränsvärdesnormer får inte överskri-
das. Dit hör t.ex MKN för kvävedioxid och partiklar PM10. Miljökvalitetsnormer 
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har överskridits i ett flertal kommuner där beslut fattats om åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammen innehåller styrmedel och åtgärder på regional och kommunal 
nivå. Åtgärderna som beslutats är i huvudsak inriktade på att minska utsläppen 
från trafiken och kan delas in i nio kategorier: kollektivtrafik, parkeringspolitik, 
miljözoner och tunga fordon, begränsad framkomlighet och trafikdämpning, upp-
handling, cykeltrafik och gång, väghållning, information och beteendepåverkande 
åtgärder, samt övriga åtgärder. Miljökvalitetsnormernas styrande verkan har 
utvärderats71. Ett flertal synpunkter har i utvärderingen lämnats på utformning, 
genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammen. Detta, i kombination med 
de erfarenheter som erhållits under perioden efter utvärderingen, pekar på behovet 
av en fördjupad översyn över hur åtgärdsprogrammen fungerar i jämförelse med 
kraven i luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EC.

Kommuner får besluta om förbud mot fordonstrafik med dubbdäck för en viss 
väg, viss vägsträcka eller inom ett visst område (Förordning 2011:912). För att 
minska halterna av slitagepartiklar så har dubbdäcksförbud införts på vissa gator 
(från och med 2010 t.ex. på Hornsgatan i Stockholm). Under den senaste 

Figur 2.12. Trend för halter av PM10 vid centrala gator i Stockholm 

Halterna av slitagepartiklar minskar i alla gatumiljöer, inte bara där dubbdäcksförbud införts.

10-årsperioden har halterna av partiklar PM10 minskat på flera centrala gator 
i Stockholm (figur 2.12). Minskningen beror sannolikt på den debatt som varit 
om användning av dubbdäck och de informationskampanjer om problemen med 

71 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Naturvårdsverket, Rapport 5915, 
2008.
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dubbdäck i tätortsmiljön som genomförts. Specifika effekter av dubbdäcksförbu-
det är dock svåra att urskilja på grund av den ännu för korta tiden för förbudet.  

När det gäller åtgärder som gäller PM10 så har sannolikt bl.a. information, 
väghållning (som hårdare beläggning), dammbindning med CMA samt dubb-
däcksförbud på enskilda gator haft betydelse för att halterna minskat och medfört 
att MKN-gränsen klaras i flera av de kommuner där den tidigare varit över-
skridanden. Ingen kommun har dock hittills utnyttjat möjligheten att förbjuda 
dubbdäck inom zoner eller hela områden. Sannolikt krävs styrmedel på nationell 
nivå för att komma tillrätta med bildningen av slitagepartiklar från användning 
av dubbdäck. En statlig utredning har tillsatts (2014) som ska ta fram förslag på 
åtgärder och utreda bl.a. skatt på dubbdäck (avsnitt 1.2).

Nationellt på fordonssidan har regelverket ändrats för att dubbdäck ska slita 
mindre på vägbeläggningen genom att minska antalet dubb per däck eller åtgärder 
med motsvarande effekt72. Trafikverket har uppskattat andelen dubbfria vinter-
däck på fordon utifrån räkningar av fordon på parkeringar i olika delar av Sverige 
och funnit att 35,7 procent av personbilarna kördes med dubbfria vinterdäck vin-
tern 2013/1473. Trenden för andelen dubbfria däck är ökande. Andelen dubbfria 
vinterdäck i Trafikverksregion Stockholm är större (43 procent) än i Trafikverks-
region Öst (26 procent) och Trafikverksregion Väst (35 procent) men mindre än i 
Trafikverksregion Syd (56 procent). Ökningen av användningen av dubbfria vin-
terdäck beror sannolikt på information från kommuner och centrala myndigheter 
som Trafikverket, samt på en allmän debatt om fördelar och nackdelar med dubb-
fria, respektive dubbade, vinterdäck.

Den typ av åtgärder som kan riktas mot partiklar, med lokala och nationella 
åtgärder som minskar emissionerna vid källan, är ofta inte relevanta för platser 
där halterna av kvävedioxid bör åtgärdas. Där är, utöver ökade utsläppskrav 
som kommer med EU-lagstiftning, trafikbegränsande åtgärder samt planering av 
infrastruktur, bostäder och service, avgörande för att minska halterna på kritiska 
platser.

Länsstyrelsen i Göteborgs län konstaterar i sitt kompletterande åtgärdsprogram 
för kvävedioxid att: ”Arbetet med att minska utsläppen från trafiken och däri-
genom minska halterna av kvävedioxid i göteborgsluften kräver långsiktiga och 
kontinuerliga insatser från många aktörer. De samlade insatserna har gett resultat, 
men inte i sådan omfattning att det på något markant sätt har påverkat utsläpp 
och halter. De framgångar som trots allt nåtts har motverkats av en allmän trafik-
ökning”. Denna problematik är gemensam för de större städerna. I städerna längs 
Norrlandskusten tillkommer även problem med ett kallare klimat, vilket ökar på 
utsläppen av kväveoxider och ger sämre omblandning av luften. 

72 https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS_2009-19.pdf;  
https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS_2009-90.pdf

73 Undersökning av däcktyp i Sverige, Vintern 2014 (januari–mars), Trafikverket, 2014.
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För att – ur ett miljömålsperspektiv – lösa problemen med kvävedioxid från 
trafiken krävs som påpekas ovan ”långsiktiga och kontinuerliga insatser från 
många aktörer”. Då kan samverkansmodeller som till exempel ”stadsmiljöavtal” 
vara en väg framåt74. Det är en fördel om samhällsplanering och styrmedel för att 
nå såväl klimatmål som miljökvalitetsmål samordnas. Stadsmiljöavtalen innehåller 
en finansieringsdel för att bekosta samordnad finansiering för hållbara transport-
lösningar.

MKN ska, till skillnad från miljökvalitetsmålen, följas redan i nuläget. Detta 
ställer även krav på kortsiktiga åtgärder. För snabba lösningar krävs trafikbe-
gränsande åtgärder av en omfattning som kan vara svåra att genomföra på grund 
av politiska svårigheter, men även för att det krävs att transportinfrastrukturen i 
övrigt har en tillräcklig kapacitet för att kunna kompensera för en minskning av 
främst privat biltrafik. Försöket med trängselskatt i Stockholm 2006 visade att 
vägavgifter är ett kraftfullt trafikregleringsverktyg för att optimera användningen 
av trafikinfrastrukturen och därmed öka framkomligheten. I den nuvarande 
utformningen av trängselskatten har den miljöstyrande kopplingen försvagats 
genom avdragsrätt för skatteutgiften75. Trängselskatten fortsätter dock att ha en 
betydande effekt på trafikvolymen. Den effektiva minskningen av antalet pas-
sager över trängselskattegränsen på grund av trängselskatten beräknas till cirka 
22 procent76. Trafikminskningen under betaltid i Göteborg var initialt 20 procent 
(Avsnitt 1.2).

Även miljözonsbegreppet har förtydligats något och idag har åtta kommuner 
infört miljözon för tunga fordon. Effekten av miljözoner avtar med tiden vartefter 
fordonsparken förnyas. Fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 5 får köra i en 
miljözon till och med utgången av 2020. För Euro 6-klassade fordon finns ingen 
begränsning hur länge de får köra i zonen. Miljözonerna skyndar på införandet av 
euroklasser med lägre utsläpp. Fram till 2010 har stora utsläppsvinster skett med 
miljözonssystemet, jämfört med tätorter som saknar miljözon. Därefter blir vin-
sterna för de orter som redan har miljözon mindre för att upphöra när alla fordon 
klarar kraven för Euro 6. För tätorter som ännu inte har infört miljözon blir vin-
sten betydande så länge äldre fordon fortfarande finns i trafik.

2.2 Osäkerheter
Flera viktiga styrmedelsförslag finns på ritbordet eller genomgår nu besluts/ratifi-
ceringsprocess. Många av de viktiga förslagen har ännu inte beslutats/ratificerats/
vunnit laga kraft i alla led. Dit hör bland annat Göteborsprotokollet, EU:s-luft-
vårdspaket inklusive direktivet om utsläppstak MCP-direktivet, nytt komplette-

74 SOU 2013:84
75 UPPFÖLJNING TRÄNGSELSKATT Trafikkontoret Stockholms kommun 090921
76 Börjesson et al, The Stockholm congestion charges – five years on. Effects, acceptability 

and lessons learnt, Transport Policy 20 (2012) sid 1-12.
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rande avgastest vid typgodkännande av fordon inom EU (Real Driving Emissions 
– RDE), ekodesignförordningar om fastbränsleutrustning, beslut om styrmedel för 
att minska emissioner från användningen av dubbdäck. Ett fullt genomförande är 
viktigt för att nå måluppfyllelsen. Alla uppmjukningar och fördröjning av förslag 
leder till minskade möjligheter att nå målet. Styrmedel för att minska utsläpp vid 
användning av dubbdäck utreds för närvarande. Styrinstrument som effektivt 
minskar andelen dubbade däck i våra tätorter är nödvändigt för att nå målet. De 
under året beslutade åtgärdsprogrammen syftar i första hand till att klara miljö-
kvalitetsnormerna, men är samtidigt viktiga för att möjliggöra att miljökvalitets-
målet kan nås i de aktuella städerna. Infrastruktursatsningar som bidrar till ökad 
trafik försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Införande av ekodesign-
krav för pannor och kaminer spelar långsiktigt en stor roll för att minska utsläp-
pen från vedeldning. Eftersom omsättningstakten är mycket långsam är det ange-
läget att öka utbytestakten av utrustning som inte upfyller kraven. En fördröjning 
av utfasningen av äldre eldningsutrustning fördröjer möjligheterna att nå målet.

Tabell 2.2. Förutsättningar och orsaker till situationen för miljökvalitetsmålet  

Precisering  
eller centralt  
uppföljningsmått

Centralt styrmedel

Bensen Euroklassning mm X p

Bens(a)pyren Ekodesignkrav X p

Butadien Euroklassning X p

Formaldehyd Euroklassning X p

Partiklar PM10 Dubbdäcksförbud mm X X p

Partiklar PM2,5 CLRTAP, takdirektiv X X p

Kvävedioxid Euroklassning, (RDE), MKN X X p

Ozon CLRTAP, takdirektiv X X p

Korrosion CLRTAP, takdirektiv X X p

Tabellen sammanfattar analysen av miljöarbetet och tydliggör eventuellt genomförandeunderskott, 
dvs. var i kedjan brister finns. (X) innebär att genomförandet eller effekten i denna del av miljöarbetet 
är tillräcklig för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt. Påverkan på andra miljömål kan vara 
positiv (p) eller negativ (n). Otillräcklig kunskap indikeras av (–).
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Den centrala bedömningen
Bedömningen av måluppfyllelsen av målet som helhet bygger på att förutsätt- 
ningarna ska finnas, det vill säga att det i miljöarbetet ska ha fattats beslut och 
vidtagits sådana åtgärder så att tillståndet, det vill säga miljömålets preciseringar, 
klaras 2020 eller åren därefter. Osäkerheten i framtidsscenarier är stor och därför 
kan en någorlunda trovärdig bedömning av preciseringarna för tillstånd endast 
göras för åren 2020-2030. 

Tabell 2.3. Översiktlig tabell över måluppfyllelse med framtidsprognos.  
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Precisering Bensen Bens(a)
pyren

Butadien Form-
aldehyd

Partiklar Ozon Kväve-
dioxid

Korrosion

Nivå 1 µg/m3 
årsmedel

0,0001  
µg/m3 års-
medel

0,2 µg/m3 
årsmedel

10 µg/m3 
timmedel

PM2,5)

10 µg/m3 års-
medel

25 µg/m3 
dygnsmedel

(PM10)

15 µg/m3 års-
medel

30 µg/m3 
dygnsmedel

Hälsa  
70 µg/m3 8h 
medel, 80 
µg/m3 tim-
medel

Växtlighet  
10 000 
µg/m3xh 
AOT40, 
april-sept

20 µg/m3 
årmedel

60 µg/m3 
timmedel

Kalksten 
under 
6,5µm/år

Nuläge Positivt Svagt  
positivt

Positivt Positivt 
omgivnings-
luften

Positivt Såväl  
positivt som 
negativt

Svagt  
positivt

Positivt

Mål- 
uppfyllelse

Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Troligen inte

Framtid Påskyn-
dande 
av Eko-
designkrav 
för ved-
eldning 
förbättrar 
läget ytter-
ligare.

Påskyndan-
de av Eko-
designkrav 
för vedeld-
ning öppnar 
för att preci-
seringen  
kan klaras.

Påskyn-
dande av 
Eko-design-
krav för 
vedeldning 
förbättrar 
läget ytter-
ligare.

Bättre 
avgasrening 
kan förvän-
tas förbättra 
läget utom-
hus. Form-
aldehyd är 
ett betydan-
de problem 
inomhus.

Intransport från 
övriga Europa 
minskar. Bättre 
avgasrening och 
påskyndande av 
Eko-designkrav 
för vedeldning 
förbättrar läget. 
Slitagepartiklar 
från användning 
av dubbdäck 
är ett hinder för 
måluppfyllelse. 
Minskning av 
sotutsläpp bör 
prioriteras.

Intransport 
från Europa 
minskar. 
Global 
intransport 
ökar?

Utsläpp  
från fordon 
minskar 
kraftigt,  
men en 
trafikminsk- 
ning är 
nödvändig 
i problem 
områden.

Intransport 
från Europa 
minskar.
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3.1.1 BENSEN

Halterna av bensen i tätorterna är generellt låga och i närheten av nivån för pre-
ciseringen. En lång rad styrmedel har införts och åtgärder har genomförts för 
att minska halterna. Hit hör bland annat krav på högsta halt av bensen i motor-
bensin, införande av krav på katalysator och Euro-krav på nya fordon, krav på 
återföring av bensinångor vid tankning och bränslehantering. Kommunerna har 
även krav på tomgångskörning och har i vissa fall genomfört trafikbegränsande 
åtgärder för att minska bensenhalter i omgivningsluften. Alla dessa styrmedel har 
haft avsedd effekt. Ytterligare Euro-krav på fordon är beslutade. Eftersom ben-
sen även bildas vid vedeldning och det faktum att utsläppen av flyktiga ämnen 
därifrån är relativt höga kan göra det kostnadseffektivt att begränsa även dessa 
utsläpp. Diskussion om begränsning av utsläpp från vedeldning är på gång inom 
EU med ekodesignkrav på eldningsutrusning. Även om inga beslut ännu fattats är 
det troligt att preciseringen kan klaras till 2020, eftersom halterna i utomhusluften 
är nära preciseringen. 

3.1.2 BENS(A)PYREN

Halterna är som regel låga och i närheten av nivån för preciseringen där mät-
ningar skett i tätorter. I tätorter med vedeldning stiger halterna påtagligt under 
vintermånaderna, men sett över året blir årsmedelhalten ändå låg, dock över nivån 
för preciseringen. Den idag låga exponeringen i tätorter utan vedeldning medför 
att risken där för hälsan är försumbar. Exponeringen är väsentligt högre för per-
soner där hushållet eldar med ved och korrelerar väl med halten inomhus. Bens(a)
pyren är cancerframkallande och exponeringen bör hållas så låg som möjligt. Det 
är därför angeläget att minska utsläppen från vedeldning. Dagens styrmedel i Bo-
verkets byggregler och information om att ”elda rätt” har varit otillräckliga för att 
nå preciseringen i tätorter med vedeldning. 

3.1.3 BUTADIEN

Få mätningar finns, men halten i urban bakgrund i centrala Göteborg var långt 
under nivån för preciseringen. Människors exponering var något högre,vilket kan 
bero på att även källor inomhus är av betydelse. Väsentliga källor är vedeldning 
och trafik. Den mestadels låga exponeringen i tätorter utan vedeldning medför att 
risken för hälsan där är försumbar. Exponeringen är väsentligt högre för personer 
där hushållet eldar med ved och korrelerar väl med halten inomhus. 1,3-Butadien 
är cancerframkallande och exponeringen bör hållas så låg som möjligt. Precise-
ringen för utomhusluft bedöms vara uppnådd.

3.1.4 FORMALDEHYD

Halterna av formaldehyd är som regel långt under preciseringen i såväl tätorternas 
bakgrundsmiljö som i gatumiljön. Den totala personliga exponeringen är mycket 
högre och antyder en huvudsaklig exponering från källor inomhus från bygg-
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material och konsumtionsvaror. Preciseringen för utomhusluft bedöms därför vara 
uppnådd.

3.1.5 PARTIKLAR (PM2,5)

Efter att ha minskat snabbt under 1990-talet minskar de svenska utsläppen av 
partiklar (PM2,5) långsammare under 2000-talet fram till 2012. I Europa som 
helhet har utsläppen minskat från 1990 till 2012. Den förmodade antropogena 
emissionsförändringen mellan 2005 och 2030 (CLEO Eurobase scenario) leder 
till en tydlig minskning av PM2,5-halten i hela Sverige. I Skåne är minskningen 
omkring 2 μg/ m3 (ca 30 procent) och i hela Götaland och delar av Svealand 
större än 1μg/m3 (ca 20 procent) medan minskningen i norra Sverige är min-
dre än 0.5 μg/m3 (ca 10 procent)77. Det är därför sannolikt att preciseringen för 
PM2,5 klaras med god marginal till 2020, även i tätorter i södra delen av landet. 
Även om preciseringen klaras är det angeläget att minska exponeringen så långt 
som möjligt, eftersom det inte kan uteslutas att ytterligare minskning har positiva 
effekter på hälsan78. Vedeldningen är den klart dominerande antropogena källan 
till organiska partiklar i Europa. Nya vedemissionventeringar indikerar att utsläp-
pen från denna källa underskattats (för Sverige bedöms att endast ca 1/3 av den 
verkliga emissionen rapporterats)79. Ökningen i risk för individen i samhällen med 
vedeldning motsvarar riskökningen från avgasemissioner från den lokala trafiken. 
Preciseringen för PM 2,5 skulle kunna ersättas i framtiden av en precisering för 
sot eller BC, så snart tillräckligt med mätunderlag och internationellt accepterat 
underlag för bestämning av målnivå finns tillgängligt. 

3.1.6 PARTIKLAR (PM10)

Halten av partiklar (PM10) överskrider preciseringen i gatumiljön på ett flertal 
platser och även i urban bakgrund på några platser i södra Sverige. En minskande 
långtidstrend för partiklar (PM10) i gatumiljön kan observeras i våra tätorter. 
Trenden är något långsammare i mellanstora tätorter med över 50 000 invånare, 
jämfört med en snabbare minskning av halterna i storstäderna Göteborg och 
Stockholm. Höga halter av partiklar (PM10) beror i första hand på användning 
av dubbdäck. En beräkning visar att de flesta större och medelstora städer riskerar 
att överskrida preciseringen för partiklar (PM10) i gatumiljö till 2030 om inga 
ytterligare åtgärder genomförs80. I beräkningen antas en förväntad trafikökning, 

77 Klimatförändringen och miljö må len Climate change and the Environmental Objectives – 
CLEO. Rapport till Naturvårdsverket inför. Fördjupad Utvärdering 2015

78 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project Technical 
Report WHO Regional Office for Europe, 2013.

79 Klimatförändringen och miljö må len Climate change and the Environmental Objectives – 
CLEO. Rapport till Naturvårdsverket inför. Fördjupad Utvärdering 2015

80 Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI Rapport nr 29, 2013
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samt att beslutade lagändringar om förkortad tid för användning av dubbdäck 
liksom att det tillåtna antalet dubbar minskar med 15 procent. Däremot är inte en 
förväntad ökande andel dubbfria vinterdäck – främst i Stockholm – medräknad. 
Ytterligare styrmedel, som till exempel en skatt på dubbdäck, är sannolikt nöd-
vändigt för att klara målet till 2020.

3.1.7 KVÄVEDIOXID

Årsmedelvärdet för kvävedioxid minskar något i trafikerade gatumiljöer i stor-
städerna men inte i övriga städer med över 50 000 innevånare. För timmedelvädet 
finns däremot ingen sådan trend. I prognosen för 2030, som inkluderar beslutade 
utsläppsminskningar samt en ökning av trafikmängder liksom av andelen diesel-
fordon, beräknas ett begränsat överskridande av miljömålets precisering för års-
medelvärdet och timmedelvärdet av kvävedioxid i några av storstädernas idag 
mest belastade platser81. Överskridandet antas bli så pass begränsat att det san-
nolikt kan undvikas, förutsatt att stadsplaneringsåtgärder bromsar den planerade 
ökningen av trafikmängderna, alternativt att trafikbegränsande styrmedel införs. 
Senare Euro-klasser för lätta fordon har visat sig ha högre utsläpp i verklig trafik 
än vid certifiering. Dessa problem kvarstår även i vissa testade Euro 6-fordon82. 
”On-road”-testning av lätta fordon utöver typtestningen är sannolikt nödvändig 
som del av typtestningsproceduren. En sådan testning är viktig för att prognosti-
serade utsläpp inte ska underskattas. För tunga fordon är överenstämmelsen för 
utsläpp mellan typtestning och verklig körning väsentligt bättre än för lätta for-
don och därför stämmer prognos och utfall bättre för tunga fordon.

3.1.8 OZON

Ozonhalternas utveckling i norra Europa har under de senaste drygt tjugo åren 
karakteriseras av att de högsta halterna minskat, medan de lägsta och medelhöga 
halterna har haft en ökande trend. Stigande hemisfäriska bakgrundshalter förkla-
rar troligen de stigande trend för de låga till måttliga ozonhalterna. Antalet förtida 
dödsfall relaterade till exponering av ozon i Sverige, och inom EU-28, kommer 
att minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2005 och med ytterligare några 
procent om EU-kommissionens förslag till ”Luftkvalitetspaket” vinner gehör hos 
medlemsländerna83. Minskningen är större än den som uppskattades i EU:s Tema-
tiska strategi 2005, främst för att den hemisfäriska bakgrunden stiger mindre än 
vad som tidigare befarats. Om inga nya beslut om utsläppsminskningar tas i EU 
och eller globalt kommer minskningen att plana ut efter 2030. Preciseringen för 
hälsa kommer inte att nås med nu fattade beslut och knappast heller med ett revi-

81 Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI Rapport nr 29, 2013.
82 Real-world exhaust emissions from modern diesel cars. ICCT White Paper 2014.
83 The Final Policy scenarios of the EU Clean Air Policy Package. IIASA, TSAP Report 11, 

2014.
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derat takdirektiv. Preciseringen för hälsa 70 µg/m3 kommer att överskridas 2050, 
baserat på tidsregression av observerade data84.

En prognos för ozonhalterna i framtiden baserat på ett klimatscenario visar 
att preciseringen för växtlighet sannolikt kan nås till 205085. Emellertid är dagens 
fattade och förväntade beslut långt ifrån ett sådant ändå ganska ”milt” klimatsce-
nario. Det är osannolikt att preciseringen för växtlighet kan nås i de mest utsatta 
kustnära och höglänta områden i södra Sverige. 

3.1.9 KORROSION

Korrosion på kalksten har under åren 1987–2011 varierat mellan 7 och 14 mik-
rometer per år. Den stora variabiliteten mellan olika år gör det svårt att bedöma 
trenden. Det är osannolikt att preciseringen 6,5 mikrometer per år kan nås till 
2020 med nuvarande långtidstrender för kväveoxider, ozon, PM10 och svaveldi-
oxid. För Sverige som helhet är det sannolikt att preciseringen för korrosion först 
kan nås kan nås efter 2030. Detta förutsätter att kommande krav på minskning 
av utsläpp av kväve-, svaveloxider och ozonbildande ämnen fortsätter. Sjöfarten 
står idag för 5-20 procent av bidraget till halten av svaveldioxid i södra Sverige 
och kan därför lokalt spela roll för korrosionen86. I större städer kan även utsläpp 
av kväveoxider och partiklar från vägtrafiken lokalt spela roll för korrosionen. En 
ökad nederbörd ökar korrosionen på kalksten, vilket kan spela roll i ett förändrat 
klimat.

3.2 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.

Trenden för tillståndet är positiv. Generellt sker förbättringar för alla målets preci-
seringar. Utsläppen av bens(a)pyren har minskat något, men halterna är fortfaran-
de över preciseringen i tätorter med vedeldning. Vedeldning är den största källan 
till utsläpp bens(a)pyren i Sverige. Utsläppen av partiklar (PM2,5) har det senaste 

84 Utvecklingen vad gäller indikatorer för marknära ozon. inför den fördjupade utvärderingen 
av miljömålet Frisk Luft. IVL rapport C63, 2014

85 Utvecklingen vad gäller indikatorer för marknära ozon. inför den fördjupade utvärderingen 
av miljömålet Frisk Luft. IVL rapport C63, 2014.

86 The impact of international shipping on European air quality adclimate forcing. EEA 
Technical report , No4 2013.
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decenniet minskat svagt. Preciseringen överskrids i södra Sverige, men i övrigt är 
halterna låga. Halterna minskar i bakgrundsluft, antagligen för att intransport av 
partiklar från övriga Europa minskar. Scenarioberäkningar visar att det är sanno-
likt att preciseringen för PM2,5 klaras med god marginal till 2020, även i tätorter 
i södra delen av landet. Den största enskilda utsläppskällan till partiklar (PM10) 
är vägslitage från användning av dubbdäck. Halten av partiklar (PM10) över- 
skrider preciseringen i gatumiljön, men det finns en minskande långtidstrend för 
partiklar (PM10), särskilt i de större städerna. En beräkning visar att de flesta 
större och medelstora städer riskerar att överskrida preciseringen för partiklar 
(PM10) i gatumiljö till 2030 om inga ytterligare åtgärder genomförs. En fortsatt 
minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare teknisk utveckling av 
fordon. Utsläppen av kväveoxider från tung trafik står för en betydande andel av 
minskningen. Halten av kvävedioxid minskar i storstäderna som årsmedelvärde, 
men inte som timmedelvärde. I mindre städer är tendensen svagare. En beräkning 
för 2030 visar ett begränsat överskridande av årsmedelvärdet och timmedelvärdet 
av kvävedioxid i några av storstädernas idag mest belastade platser. Överskridan-
den kan undvikas om en förväntad trafikökning kan begränsas. Utsläppen i Euro-
pa av föroreningar som bildar marknära ozon har minskat. De högsta halterna 
av ozon har minskat, medan de lägre och medelhöga halterna har ökat. Antalet 
tidigarelagda dödsfall till följd av ozon beräknas ha minskat med ca 24 procent 
mellan 1990 och 2015. Kostnaderna för nuvarande ozonbelastning på skogs- och 
jordbruk uppgår till 913 MSEK per år. Utöver ozon bedöms luftföroreningar, 
inklusive intransport från omgivande länder, medföra ca 5 500 förtida dödsfall 
per år och kostnader för hälsoförluster motsvarande 35 miljarder årligen i Sverige. 
Preciseringen för hälsa 70 µg/m3 kommer att överskridas 2050, baserat på tids-
regression av observerade data. En prognos baserat på ett klimatscenario visar att 
preciseringen för växtlighet sannolikt kan nås till 2050. Det är dock osannolikt att 
målet kan nås för ozon och växtlighet i höglänta och kustnära områden eftersom 
dagens beslutade åtgärder inte når upp till nivån på åtgärder i scenariot. 

Flera viktiga styrmedelsförslag finns på ritbordet, eller genomgår besluts/ratifi-
ceringsprocess. Många av de viktiga förslagen har ännu inte beslutats/ratificerats/
vunnit laga kraft i alla led. Dit hör Göteborgsprotokollet, EU:s luftvårdspaket 
inklusive direktivet om utsläppstak MCP-direktivet, nytt kompletterande avgastest 
vid typgodkännande av fordon inom EU (Real Driving Emissions – RDE), eko-
designförordningar om fastbränsleutrustning, beslut om styrmedel för att minska 
emissioner från användningen av dubbdäck. Beslut om och genomförande av för-
slagen är viktiga förutsättningar för att klara miljökvalitetsmålet. 

Nationellt är åtgärder för att minska utsläpp som bidrar till höga halter av kvä-
vedioxid vid trafikerade platser, samt slitagepartiklar till följd av användning av 
dubbdäck, av stor betydelse för måluppfyllelse. Styrmedel för att minska utsläpp 
vid användning av dubbdäck utreds för närvarande. De under året beslutade 
åtgärdsprogrammen syftar i första hand till att klara miljökvalitetsnormerna, men 
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är samtidigt viktiga för att möjliggöra att miljökvalitetsmålet kan nås i de aktuella 
städerna. Infrastruktursatsningar som bidrar till ökad trafik i närområdet mot-
verkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Införande av ekodesignkrav för 
pannor och kaminer spelar långsiktigt en stor roll för att minska utsläppen från 
vedeldning. Eftersom omsättningstakten är mycket långsam är det angeläget att 
öka utbytestakten av utrustning som inte fyller kraven. 

Viktiga aspekter är ultrafina partiklar/indikatorer för trafikemissioner. Bland 
annat visar studier på barn påverkan på hälsan vid nivåer i närheten av precise-
ringen för kvävedioxid. Här kan i framtiden indikatorer för ultrafina partiklar 
eventuellt vara en bättre indikator. Indexet POD1 som beskriver växtskadlig dos 
av ozon, beskriver omfattningen av skador bättre i de nordiska länderna än preci-
seringens indikator AOT40.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

Prognoser på EU-nivån av framtidens utsläpp och luftkvalitet i Sverige är tillgäng-
liga för de viktigaste luftföroreningarna; partiklar, marknära ozon och kväve-
dioxid.87 Utsläppen av partiklar PM2,5 förväntas mellan 2005 och 2030 minska 
med 27 procent i EU-28 och med 19 procent i Sverige. Utsläppen av NOX mins-
kar med 68 procent, såväl i EU-28 som i Sverige. Flyktiga organiska ämnen (VOC) 
förväntas minska med 41 procent i EU-28 samt med 37 procent i Sverige under 
samma tidsperiod. EU-prognoserna indikerar att luftkvaliteten i Sverige kommer 
att förbättras fram till 2020 och ytterligare fram till 2030. Med de idag redan 
beslutade åtgärderna kommer dock luftkvalitetsproblem att kvarstå88.

Nationella prognoser för haltförändringar av luftföroreningar från 2008 till 
2020 och 2030, samt gapet mellan halterna, miljömål och MKN, framgår för 
utvalda tätorter och gaturum i två rapporter från SMHI. Dessa data visar bl.a. hur 
mycket halterna måste minska för att uppnå miljömålet på dessa platser89. 

Partiklar PM10
Prognoserna för halterna av PM10 i Sverige till 2020 och 2030 visar ingen tydlig 
generell trend jämfört med dagens halter. Små minskningar förväntas ske i den 
urbana bakgrunden till följd av generellt förbättrad teknikutveckling, men föränd-
ringar i gaturum är svårare att förutse. Haltutvecklingen i gaturum kommer att 

87 The Final Policy scenarios of the EU Clean Air Policy Package. IIASA, TSAP Report 11, 
2014.

88 The Final Policy scenarios of the EU Clean Air Policy Package. IIASA, TSAP Report 11, 
2014.

89 Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI Rapport nr 29, 2013. Luftkvaliteten i Sverige år 
2020. SMHI Rapport nr 150, 2012.
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bero på förändringar i trafikmängder och dubbdäcksanvändning. Trots osäkerhe-
terna i beräkningarna framgår det dock tydligt av prognoserna att problem med 
PM10 kommer att kvarstå år 2020 och 2030, om inte ytterligare åtgärder vidtas 
för att minska dubbdäcksanvändningen. 

Utöver de nationella prognoserna har förutsättningarna för att uppnå EU:s 
gränsvärden för PM10 utvärderats för alla EU medlemsländer. Resultaten indike-
rar att överskridande av gränsvärdena sannolikt kommer att kvarstå år 2020 för 
cirka 6 procent av rapporterade tätorter inom EU, jämfört med de 12 procent som 
överskred gränsvärdena 2010. Överskridanden i dessa tätorter förväntas kvarstå 
år 2030. Medan de kvarstående problemen framförallt finns i Östeuropa, för-
väntas gränsvärdet fortfarande överskridas år 2020 och 2030 i Stockholm. Dessa 
resultat stämmer bra överens med de nationella prognoserna som beskrivs ovan.

Emellertid är trenden för andelen dubbfria däck ökande (se 2.1). Ökningen av 
användningen av dubbfria vinterdäck beror sannolikt på information från kom-
muner och centrala myndigheter som Trafikverket, samt på en allmän debatt om 
fördelar och nackdelar med dubbfria, respektive dubbade, vinterdäck. Trenden 
men ökande andel dubbfria vinterdäck förändrar förutsättningarna något för 
befintliga prognoser.

Marknära ozon
På grund av de beslutade, kraftiga minskningarna av utsläppen av ozonbildande 
ämnen kommer ozonhalterna sannolikt generellt att minska i Europa mellan 2000 
och 205090. Trenden motverkas till en del av ökande hemisfäriska bakgrunds- 
nivåer och av klimatförändringarna. Prognoserna visar en generellt långsamt 
minskande trend i halterna av marknära ozon i Sverige till 2020 och 2030. 
Modell-beräkningar, såväl som observationer, pekar på att det målvärde för den 
maximala åttatimmars medelhalten och den maximala entimmes medelhalten, 
som används för att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk luft, 
fortsatt kommer att överskridas år 2050. Om utsläppen av ozonbildande ämnen 
till år 2050 minskar i enlighet med ett relativt milt åtgärdscenario för klimat kom-
mer målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 april–september inte 
längre att överskridas i Sverige eller i stora delar av norra Europa. Ozonexpone-
ringen av växtligheten, beräknat som ozonflux, kommer dock inte att underskrida 
det målvärde som används inom LRTAP-konventionen. Ozon som bildas på den 
storregionala till globala skalan och bidrar i första hand till generellt förhöjda 
halter av ozon i den marknära atmosfären (globala bakgrundshalter). Emissioner 
av NOX, NMVOC, metan och koloxid från de närmast angränsande länderna och 
vattenvägarna, samt nationella utsläpp, är betydelsefulla för ozonbildning som 
leder till episoder med lokalt höga halter av ozon. 

90 Utvecklingen vad gäller indikatorer för marknära ozon. inför den fördjupade utvärderingen 
av miljömålet Frisk luft. IVL rapport C63 2014 
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Kvävedioxid
Med dagens redan beslutade åtgärder är kvävedioxid den luftförorening av bety-
delse för tätorternas luftkvalitet som förväntas minska mest i Sverige till år 2020 
och 2030. Trots minskningarna beräknas miljökvalitetsmålets preciseringar över-
skridas i ett antal större städer i Sverige år 2020. År 2030, förväntas dock över-
skridanden enbart att kvarstå vid ett fåtal högbelastade gaturum91. 

Det bör noteras att de beräknade minskningarna till 2020 och 2030 dock kan 
vara något överskattade på grund av osäkerheter i utsläpp av NOx och direktut-
släpp kvävedioxid i verklig trafik (Real Driving Emissions, RDE), till skillnad från 
i certifieringstest. En ytterligare osäkerhet är antagandet om utvecklingen av ande-
len dieseldrivna fordon, eftersom dieseldrivna fordon har högre utsläpp av NOx 
och direktutsläpp av kvävedioxid. I SMHI:s beräkningar har andelen dieseldrivna 
fordon antagits uppgå till cirka 58,8 procent av personbilflottan år 2020 och 62,4 
procent år 203092.

Euroklassningen av fordon har stor betydelse för att vi ska kunna nå miljö-
kvalitetsnormen och preciseringen för kvävedioxid. Våra prognoser bygger på att 
klassningen presterar som förväntat även i verklig trafik. Vad gäller osäkerheterna 
i utsläpp av NOX och NO2 i verklig trafik, kommer utfallet av förhandlingar 
om s.k. RDE-krav (Utsläpp i verklig trafik) att bli avgörande för hur problemet 
utvecklas i framtiden. Dessa krav skulle säkerställa att utsläppskraven i Euro 
6-fordon uppfylls även i verkligheten93. Utan dessa krav kommer halterna i gatu-
rum i Sverige och övriga EU sannolikt att bli högre än vad som har prognoserats. 
Det skulle eventuellt innebära att Sverige får problem med att uppnå EU:s gräns-
värde till 2020, medan mer omfattande överskridande av miljömålet 2020 och 
2030 skulle kunna förväntas. Resultaten visar att krav på att fordonstillverkarna 
kan styrka att utsläppen i verklig trafik utöver vad som visas vid certifieringen är 
nödvändiga. Sverige bör vara aktiva för att få tillstånd RDE-krav. 

Partiklar PM2,5, sot och Bens(a)pyren
Effekten av vedeldning på luftkvalitet i Sverige är inte väl kartlagd. Utsläpps-
trenderna kan dock ge en indikation på den framtida haltutvecklingen av rele-
vanta luftföroreningar (t.ex. Bens(a)pyren och partiklar) i områden där vedeldning 
vanligt förekommer. Den nationella utsläppsstatistiken antyder en oklar trend för 
utsläpp från vedeldning. Utan åtgärder för att minska utsläppen kommer vedeld-
ning sannolikt vara av allt större betydelse för luftkvaliteten i Sverige i framtiden. 
Införande av ekodesignkrav för eldningsutrustning leder till avsevärda förbätt-
ringar. En analys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från förbränning 
i småskaliga fastbränslepannor visar att även om man påskyndar utbytet av gamla 

91 Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI Rapport nr 29, 2013.
92 Luftkvaliteten i Sverige år 2030. SMHI Rapport nr 29, 2013.
93 Real-world exhaust emissions from modern diesel cars. ICCT White Paper 2014.
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pannor och därmed eliminerar alla pannor som inte uppfyller ekodesignkraven 
till 2030 så uppnås ändå inte preciseringen för bens(a)pyren om inte motsvarande 
styrmedel för att påskynda utbytet mot ekodesignkrav också införs för lokaleld-
städer (kaminer med mera)94. Ekodesignkraven kan för vedeldade pannor för-
väntas minska utsläppen av partiklar till cirka 20 procent av dagens utsläpp och 
av bens(a)pyren till 30 procent av dagens utsläpp95. 

Sjöfartens utsläpp av partiklar kan delas upp i partiklar som bildas från sva-
velutsläpp samt i sot. När svavelinnehållet i bränsle minskar reduceras utsläppen 
i första hand av partiklar som kan kopplas till svavelutsläppen. Utsläppen av Sot 
och Black Carbon måste åtgärdas för sig (avsnitt 1.2). 

Förslaget till direktiv för medelstora förbränningsanläggningar förhandlas för 
närvarande och ett beslut kan förväntas komma under 2015. Förslaget bedöms 
kunna medföra minskningar till 2025 med 135 kiloton SO2, 107 kiloton NOX 
och 45 kiloton PM96.  

Utsläppen av partiklar från arbetsmaskiner kommer 2030 att helt dominera 
över vägtrafiksektorns utsläpp av avgaspartiklar (Fig 2.12, avsnitt 2.1). Trans-
portstyrelsen har analyserat möjliga åtgärder för att minska utsläppen från denna 
sektor97.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Ett nytt uppdaterat takdirektiv är grunden för att minska utsläppen av partiklar, 
sot, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Det är viktigt att Sverige tar en 
fortsatt aktiv roll i EU för att driva på ratificeringen av Göteborgsprotokollet och 
för att få tillstånd ett nytt takdirektiv. (Berörda aktörer: regeringen).

Euro 5-diesel släpper ut väsentligt mer kvävedioxid och partiklar vid körning 
i verklig trafik än vid certifieringen och nya data visar att detta även gäller den 
kommande Euro- 6 klassen. Resultaten av emissions test i verklig trafik visar att 
det är nödvändigt att ställa krav på att fordonstillverkarna kan styrka att utsläp-

94 Samhällsekonomisk analys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från 
förbränning i småskaliga fastbränslepannor, En fördjupning inom miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, 2014.

95 Samhällsekonomisk analys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från 
förbränning i småskaliga fastbränslepannor, En fördjupning inom miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, 2014.

96 Proposal for Medium Combustion Plants (MCP) directive.
97 Möjligheter att minska utsläppen av sot från arbetsmaskiner. Transportstyrelsen, 

Utredningsuppdrag, TSG 2012-901, 2013.
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pen i verklig trafik överensstämmer med emissionstest vid certifieringen. Sverige 
bör vara aktiva för att få tillstånd RDE-krav. (Berörda aktörer: regeringen).

Sverige bör arbeta aktivt i EU och i internationella fora som Arktiska rådet, 
HELCOM och IMO för att minska utsläppen av sot och kväveoxider från sjö-
farten. (Berörda aktörer: regeringen).

Åtgärder mot luftföroreningar har en stor klimatnytta och vise versa. Se även 
uppföljningen av Begränsad klimatpåverkan. Energieffektiviseringsåtgärder är 
nödvändiga även när fossila utsläpp fasats ut. Kostnader för att genomföra en 
klimatomställning minskas och andra miljömål nås lättare när åtgärder mot luft-
föroreningar vidtas samtidigt.

Omställningen i transportsektorn handlar om fyra parallella delar; utveckling 
mot ett mer transportsnålt samhälle, överflyttning till energieffektivare trafikslag, 
energieffektivisering av fordon och farkoster samt förnybara drivmedel. För att 
åstadkomma detta behövs en kombination av ett flertal styrmedel, varav några på 
nationell nivå men de flesta på EU- och internationell nivå. Exempel på styrmedel 
att eftersträva är att Sverige bör verka för att EU:s koldioxidkrav på nya bilar och 
lätta lastbilar utvecklas i flera steg mot år 2030. Även lastbilar och arbetsmaskiner 
bör få koldioxidkrav. Incitamentsystem för bilval bör utvecklas för att nå större 
effekter än koldioxiddifferentierad fordonskatt, till exempel ett system där inköps-
priset påverkas av miljö- och klimatprestanda (där de miljömässigt sämsta bilarna 
subventionerar de miljöbättre bilarna) är sannolikt mer miljöstyrande än fordons-
skatt. (Berörda: regeringen).

I betänkandet från utredningen Fossilfrihet på väg framhålls ett antal åtgärds-
områden som särskilt centrala. Det handlar om planering för attraktiva och till-
gängliga städer med hög transporteffektivitet (se också Fokusområde Hållbara 
städer), infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag, effektivare fordon och en 
bättre energieffektivet i trafiken, biodrivmedel samt eldrift. Nyckelaktörerna för 
att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan finns på regio-
nal och kommunal nivå. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det 
regionala arbetet och kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att planera för 
att nå miljökvalitetsmålen. (Berörda aktörer: regeringen, Trafikverket, läns- 
styrelser, kommuner).

Med dagens redan beslutade åtgärder för fordon är kvävedioxid den luft- 
förorening som förväntas minska mest i Sverige till år 2020 och 2030. Trots 
minskningarna förväntas miljökvalitetsmålets precisering att överskridas vid ett 
fåtal högbelastade gaturum. Det är angeläget att motverka en planerad trafik-
ökning där överskridanden kan förväntas. Detta kan ske genom planerings- 
åtgärder, eller andra trafikminskande åtgärder, som t.ex trängselskatt. Även sam-
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verkansmodeller som till exempel stadsmiljöavtalen kan vara en väg framåt för att 
på lång sikt komma tillrätta med trafiktillväxten98. 

Eldningsutrustning har en livstid på cirka 30 år. Detta gör att utbytestakten 
blir mycket långsam. Det är därför viktigt att påskynda Ekodesignkrav, samt 
komplettera med ytterliga styrmedel som t.ex. en skrotningspremie liksom också 
att tidigarelägga kraven99. Information om lämplig installation och handhavande 
av eldningsutrustning är fortsatt angeläget. (Berörda aktörer: regeringen, Energi-
myndigheten).

För arbetsmaskiner träder steg IV-kraven i kraft under 2013–14. Under förut-
sättning att genomförandet av kraven påskyndas, till exempel som villkor i sam-
band med offentliga upphandlingar, minskar utsläppen. (Berörda aktörer: reger-
ingen, statliga upphandlare, kommuner).

Användningen av dubbdäck medför stora kostnader för samhället och påver-
kar klimatet genom slitage på vägarna. Dubbdäck leder dessutom till hälsorisker 
genom de slitagepartiklar som bildas. En fortsatt satsning på information om 
dubbdäck är angelägen. Sannolikt kan även en skatt på användningen vara moti-
verad. Flera utredningar pågår som bör avvaktas. (Berörda aktörer: regeringen, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, kommuner).

Utsläppen av lösningsmedel har ökat med över 30 procent. Spolarvätska för 
bilrutor, hushållens användning av lösningsmedel, bilvårdsprodukter och tändvät-
ska är produkter som dominerar denna kategori, med utsläpp motsvarande ca 15 
procent av Sveriges totala utsläpp av flyktiga ämnen. Lämpliga åtgärder för att 
minska användningen av produkter som innehåller lösningsmedel inom hushål-
len bör utredas. (Berörda aktörer: regeringen, Kemikalieinspektionen, statliga och 
kommunala verksamheter).

Forskning är och har varit mycket viktig till stöd för policyutvecklingen inter-
nationellt och inom EU, så väl som nationellt. (Berörda aktörer: regeringen, Forsk-
ningsrådet för miljö och areella näringar, Naturvårdsverket).

98 SOU 2013:84
99 Samhällsekonomisk analys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från 

förbränning i småskaliga fastbränslepannor, En fördjupning inom miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, 2014.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020/ 
2050

Bensen Bensen 1 1 µg/m3 årsmedel 90 ja Ja/Ja

Bens(a)pyren Bens(a)pyren 8 0,0001 µg/m3  
årsmedel

40 ja Nej/Ja

Butadien Butadien 1 0,2 µg/m3 årsmedel 90 ja Ja/Ja

Formaldehyd Formaldehyd 1 10µg/m3 timmedel 100 ja Ja/Ja

Partiklar PM10 Partiklar PM10 22 (PM10)

15 µg/m3 årsmedel

30 µg/m3 dygns-
medel

20 ja Nej/Ja

Partiklar PM2,5 Partiklar PM2,5 22 (PM2,5)

10 µg/m3 årsmedel

25 µg/m3 dygns-
medel

80 Ja/ I viss mån Ja/Ja

Kvävedioxid Kvävedioxid 22 20 µg/m3 årsmedel

60 µg/m3 timmedel

60 ja Nej/Ja

Ozon Ozon 22 Hälsa 70 µg/m3 8h 
medel, 80 µg/m3 
timmedel

Växtlighet 10 000 
µg/m3 xh AOT40, 
april-sept

50 I viss mån Nej/Nej

Korrosion Korrosion 1 Kalksten under

6,5µm/år

70 I viss mån Nej/Ja
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 2.4. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Frisk luft nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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BARA NATURLIG FÖRSURNING
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida  
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller 
inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vatten- 
ledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning preciseras så att med målet avses att:

PåVERkAN GENoM ATMoSfäRISkT NEDfAll: Nedfallet av luftburna svavel- och kväve- 
föreningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska  
belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige. 

PåVERkAN GENoM SkoGSbRuk: Markanvändningens bidrag till försurning av mark och 
vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurnings- 
känslighet. 

föRSuRADE SjöAR ocH VATTENDRAG: Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av  
kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) 
om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. 

föRSuRAD MARk: Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska  
material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden  
i land- och vattenekosystem.

Sammanfattning

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uPPNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

uTVEcklINGEN I MIljöN äR PoSITIV.

Utsläppen av försurande luftföroreningar i Europa fortsätter att minska vilket gör 
att även nedfallet av svavel och kväve minskar över Sverige. Förutom atmosfäriskt 
nedfall bidrar även skogsbruket till försurningen. Det minskade nedfallet har gjort 
att antalet försurade sjöar och vattendrag har minskat; år 2010 var 10 procent av 
sjöarna och 12 procent av vattendragen i Sverige försurade. I sydvästra Sverige är 
situationen sämst och här klassades 47 procent av sjöarna som för-surande.  

Ett viktigt internationellt styrmedel för att minska nedfallet i Sverige har varit 
Luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll som har reviderats för att begränsa 
luftföroreningsutsläppen i Europa till 2020. EU-kommissionens förslag till revide-
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rat takdirektiv sätter utsläppstak för EU:s medlemländer till 2030. Förhandlingar 
om detta direktiv pågår. Nya regler om maximala svavelhalter i marint bränsle har 
trätt i kraft 2015 för sjöfart i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen genom 
IMO/MARPOL-protokollet, vilket beräknas minska utsläppen av svaveldioxid 
med 95 procent till 2020. Arbete pågår för att inrätta begränsningar även för kvä-
veoxider i samma havsområden.    

Prognoser över utsläppen i Europa visar att arealen skogsmark och sjöar i  
Sverige som överskrider kritisk belastning kommer att minska fram till 2020. Av 
sjöarna beräknas 11 procent ha ett överskridande 2020 och även 2030. För skogs-
mark beräknas överskridandet vara cirka 2 procent.

För att miljökvalitetsmålet ska kunna nås krävs ytterligare minskningar av 
utsläppen av försurande ämnen än de som hittills förhandlats fram inom Luft-
vårdskonventionen och MARPOL samt föreslagits inom EU. På nationell nivå 
måste skogsbrukets försurande påverkan minskas. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
I detta avsnitt redovisas den aktuella situationen för miljötillståndet, uppdelat 
för miljökvalitetsmålets olika preciseringar Påverkan genom atmosfäriskt nedfall, 
Påverkan genom skogsbruk, Försurade sjöar och vattendrag samt Försurad mark.

1.1.1 nedfall av försurande ämnen

Utsläpp
Utsläppen av försurande ämnen har minskat kraftigt i Europa de senaste decen-
nierna. Under perioden 1990–2012 minskade utsläppen av svaveldioxid med 73 
procent och kväveoxider med 46 procent.1 I Sverige var utsläppen av svaveldioxid 
som högst runt 1970 då de uppgick till omkring 900 000 ton per år2 varefter 
de minskade raskt för att 1990 uppgå till 100 000 ton. Från 1990 till 2013 har 
utsläppen minskat med 75 procent och utsläppen av kväveoxider med 53 procent 
(figur 3.1). Minskningen i svaveldioxid beror främst på minskade utsläpp från 
energisektorn vilka har möjliggjorts bland annat genom ett skifte mot bränslen 

1 EMEP Status Report 1/2014: Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 
and eutrophying components, Joint MSC-W & CCC & CEIP Report, Appendix B. 

2 Statens naturvårdsverk, 1984, Monitor 1984. Långväga transport av luftföroreningar. 
Meddelande 3/1984.
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Tusen ton/år

Figur 3.1. Utsläpp av försurande ämnen 1990–2013

 KÄLLA: UTSLÄPP AV LUFTFÖRORENINGAR, NATURVÅRDSVERKET
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med lägre svavelhalt.3 Minskningen av kväveoxider beror främst på minskade  
utsläpp från transporter. Utsläppen av ammoniak har minskat med 19 procent 
mellan 1995 och 2013, främst på grund av minskade utsläpp från jordbruket.

De länder vars utsläpp av svaveldioxid mest påverkar Sverige är Polen och 
Tyskland, som tillsammans med utsläppen från den internationella sjöfarten bidrar 
till nästan hälften av svavelnedfallet i Sverige. Tyskland och Polen är även de länder 
som enskilt bidrar mest till kvävenedfallet i Sverige, följda av Storbritannien och 
Danmark. Tillsammans med sjöfarten, bidrar de med drygt hälften av kvävened-
fallet. 

Den del av de svenska utsläppen som deponeras i Sverige är endast cirka  
10 procent för svavel och 18 procent för kväve (varav merparten ammoniak).4   

Utsläpp från den internationella sjöfarten har i jämförelse med de landbaserade 
utsläppen ökat i betydelse under senare år. Av de totala utsläppen 2012 inom 
Europa med omgivande hav, beräknas internationell sjöfart ha bidragit med 20 
procent av utsläppen av svaveldioxider och 26 procent av kväveoxider. Helsing-
forskommissionen (HELCOM) gör regelbundet uppskattningar av utsläpp från 
internationell sjöfart i Östersjön, och drar bland annat följande slutsatser för peri-
oden 2006–2012: 1) den totala omfattningen av internationell sjöfart i Östersjön 

3 EEA, 2014. Technical report, Nr 12/2014.
4 EMEP Status Report 1/2014: Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 

and eutrophying components, Joint MSC-W & CCC & CEIP Report, Appendix B.
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har ökat stadigt och 2) utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt medan utsläp-
pen av kväveoxider fortsatte att öka.5  

Nedfall
Luftvårdskonventionens modellberäkningar, som görs av EMEP6, visar att det 
atmosfäriska svavelnedfallet (utan havssaltsbidrag) över Sverige har minskat med 
drygt 80 procent under perioden 1990–2012.7 Nedfallet av svavel över Sverige 
var som högst under 1970-talet.8 Vid sex mätplatser inom det regionala miljöö-
vervakningsnätet, det så kallade Krondroppsnätet, som har fullständiga data från 
perioden 1990–2013, har svavelnedfallet minskat med i genomsnitt 88 procent vil-
ket i stort sett bekräftar modelleringarna inom EMEP. Under perioden 2000-2013 
minskade svavelnedfallet i norra Sverige med 49 procent, i sydöstra Sverige med 
56 procent och i sydvästra Sverige med 62 procent.9 För svensk del konstateras 
att år 2012 var utsläppen från internationell sjöfart den största enskilda källan 
till försurande nedfall av kväveoxider (25 procent) och den näst största källan till 
nedfall av svaveldioxid (16 procent). 

Det totala nedfallet av kväve (kväveoxider och ammoniak) omfattar såväl torrt 
som vått nedfall. På grund av tekniska svårigheter att pålitligt mäta torrdeposition 
av kväve saknas sådana direkta mätningar.10 Däremot indikerar EMEP:s modell-
beräkningar att det totala kvävenedfallet minskar i Sverige.11 Nedfallet av oorga-
niskt kväve som kommer via nederbörd, så kallad våtdeposition, har under perio-
den 1990–1999 inte minskat i den utsträckningen att det är statistiskt säkerställt i 
någon del av landet. När det gäller perioden 2000–2013, finns dock en statistiskt 
säkerställd minskning med 25 procent i norra Sverige, 30 procent i sydöstra Sve-
rige och 27 procent i sydvästra Sverige.12 Noteras bör att utgångsåret 2000 var 
mycket nederbördsrikt. Ytterligare en indikation på minskad kvävebelastning är 
den konstaterade trenden i minskade nitrathalter i sjövatten.13  

5 HELCOM, 2014. Baltic Sea Environment Fact Sheet 2014. http://www.helcom.fi/baltic-sea-
trends/e.nvironment-fact-sheets/hazardous-substances/emissions-from-baltic-sea-shipping.

6 European Monitoring and Evaluation Programme.
7 EMEP Status Report 1/2014.Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 

and eutrophying components, Joint MSC-W & CCC & CEIP Report, Appendix B.
8 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/

Miljokvalitetsmalen/Bara-naturlig-forsurning/
9 Miljömålsportalen, Miljömålet Bara naturlig försurning, indikatorn nedfall av svavel. 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=101&pl=1.
10 Torrdeposition är torrt nedfall av gaser och partiklar.
11 EMEP Status Report 1/2014: Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 

and eutrophying components, Joint MSC-W & CCC & CEIP Report, Appendix B.
12 Miljömålsportalen,Miljömålet Bara naturlig försurning,  indikatorn nedfall av kväve. 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=100&pl=1
13 Futter,N M m.fl.2014. Long-term trends in water chemistry of acid-sensitive Swedish lakes 

show slow recovery from historic acidification. Ambio I43:77-90.
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Överskridande av kritisk belastning, sjöar och skogsmark
År 2010 överskred det sura nedfallet till sjöar den kritiska belastningen, d.v.s. det 
nedfall som naturen tål, på 17 procent av den totala arealen av sjöarna och deras 
tillrinningsområden.14 För skogsmark finns ingen ny uppskattning efter 2005 då 
överskridandet var 8 procent av den totala skogsmarksarealen. Den kan dock 
antas vara något lägre i nuläget eftersom överskridandet förväntas vara 2 procent 
2030.15 Tillståndet i sjöar, vattendrag och mark beskrivs närmare i avsnitten 1.1.3 
och 1.1.4.

1.1.2 skogsBrukets försurande påverkan

Skogsbruket bidrar långsiktigt till skogsmarkens försurning genom att närings-
ämnen i träden förs bort i samband med avverkning och gallring. Skogsbruket 
beräknas stå för 30–70 procent av den totala försurningspåverkan på skogsmark 
sett över en skogsgeneration.16 Den nedre delen av intervallet avser skogsmark i 
sydvästra Sverige, där enbart stamvedsuttag sker, medan den övre delen av inter-
vallet avser granskog i östra Götaland, där dessutom bortförsel sker av grenar 
och toppar, så kallad GROT. Skörd av GROT innebär en lokalt stor bortförsel av 
baskatjoner17 och andra näringsämnen och har därför större påverkan än enbart 
stamskörd. Näringsförlusterna vid uttag av stubbar är betydligt mindre.18 Den 
kvävebortförsel som sker vid ett GROT-uttag kan motverka försurningseffekten, 
men i dagsläget förväntas detta endast ske i sydvästra Sverige eftersom det är den 
enda del av landet där tillgången av kväve i marken är större än vad skogen kan 
ta upp. Även om om kvävebortförseln motverkar försurningen, innebär den bort-
förda buffringskapaciteten genom GROT-uttag negativ påverkan för försurningen 
av skogsmark.19  

Den försurande påverkan från skogsbruket måste bedömas över en lång tids-
horisont eftersom effekten pågår under lång tid och endast en liten del av skogs-
marken årligen avverkas. Totalt har hittills endast omkring 4 procent av den 
produktiva skogsmarksarealen i Sverige påverkats av GROT-uttag, huvudsakligen 
i södra Sverige, men den ackumulerade arealen ökar för varje år som GROT-uttag 
sker. Det är därför svårt att jämföra skogsbrukets försurning med depositionens 
påverkan under en kort period. Även gödsling av skog med kvävegödselmedel har 

14 Fölster, J., Valinia, S.,Sandin, L., och Futter, M., 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli.. SLU, rapport 2014:20.

15 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, NV-10577-11.

16 Naturvårdsverket, 2007. Bara naturlig försurning, rapport 5766 och bilagor i rapport 
5780,

17 Kalium, kalcium, magnesium och natrium.
18 Energimyndigheten, 2012. Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle. ER 2012:08.
19 CLEO, 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Rapport till Naturvårdsverket inför 

Fördjupad Utvärdering 2015. NV-02567-15.
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en försurande verkan. Skogsbruket använder därför sedan ett antal år tillbaka 
kvävegödselmedel med inblandning av dolomit, för att motverka försurnings-
effekten. Kväveupplagringen i skogsmark kan dock öka genom gödsling och på 
sikt orsaka försurning genom ökat kväveläckage.

Det är framförallt marken som försuras av skogsbruket. Betydelsen för ytvatten 
är mer osäker.20 Följande slutsatser dras t. ex. i en nyligen framtagen rapport21:

• Idag påverkar skogsbruket surhetstillståndet främst i de övre marklagren rika 
på organiskt material. Mineraljorden påverkas endast marginellt, men havs-
saltepisoder kan öka aciditeten i markvatten på 50 cm djup i södra Sverige.

• Kustnära, grunda jordar i sydvästra Sverige har redan hög surhet på grund 
av sur deposition, ackumulering av aciditet kopplat till historisk skogstillväxt 
och kroniskt nedfall av havssalt. Surhetstillståndet i dessa jordar och av- 
rinningen från dem påverkas sannolikt inte märkbart av dagens skogsbruk.

• I ett 80-års perspektiv (en skogsgeneration) bedöms pH-effekten av skogs-
produktion och skörd vara liten (< 0,1 enheter) på ytvatten i södra Sverige.

• På lång sikt (flera skogsgenerationer) kan ständig tillförsel av havssalt i kom-
bination med intensivt skogsbruk resultera i försurning djupare ner i mineral-
jorden. Ytvattenförsurning kopplat till skogstillväxt och skörd kan då även 
komma att uppträda i avrinningsområden i sydvästra Sverige med djupare 
jordar.

Försurningspåverkan på grund av uttag av skogsbränsle i form av grenar och top-
par, och i viss mån stubbar, har ökat avsevärt från 1980-talet och fram till och 
idag, medan återföringen av aska, vilket motverkar försurning, inte har ökat i 
samma takt. GROT-uttag i slutavverkning har fördubblats sedan 2000, då nivån 
låg på 30 000 hektar per år, medan den under perioden 2006–2013 har legat på 
cirka 70–80 000 hektar (figur 3.2). Nivån var dock lägre i samband med stor-
marna/orkanerna Gudrun (2005) och Per (2007) då utbudet av skogsbränsle till-
fälligt ökade.22 Uttag av GROT sker i nuläget på cirka 30 procent av den totala 
slutavverkningsarealen. Den mest omfattande verksamheten finns i Götaland där 
GROT tas ut på närmare 45 procent av hyggena, medan uttag i Norrland sker i 
betydligt mindre omfattning (cirka 20 procent av hyggesarealen under perioden 
2009–2011). Uttagen av GROT i samband med gallring har ökat successivt under 
de senaste 15 åren och är nu uppe på cirka 20 000 hektar. Det totala biomassa-
uttaget från gallringar är dock betydligt lägre än vid slutavverkning och därför 

20 Ekvall, H, Löfgren,B and Göran Bostedt, G, 2014. Ash recycling - A method to improve 
forest production or to restore acidified surface waters? Forest Policy and Economy 45,42-
50. 

21 Löfgren S., Gustafsson, J.P. and Skyllberg, U, 2015. How does forest biomass production 
acidify soils and surface waters in comparison with mineral acids? Underlag till Fördjupad 
utvärdering av bara naturlig försurning, NV-02567-15.

22 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014; tabell 11.10a och b.
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mindre försurande. Skörd av stubbar har skett i liten omfattning sedan 2006 med 
ett toppår år 2010, då uttaget var över 7 000 hektar. I maj 2011 beslutade svenska 
FSC (Forest Stewardship Council) att på FSC-certifierad skogsmark får stubbar 
endast skördas på 2 500 hektar per år, vilket har minskat aktiviteten. Dagens nivå 
på stubbskörd har därför endast en liten försurningspåverkan. 

1.1.3 försurade sjöar oCH vattendrag

Försurningstillståndet i sjöar och vattendrag bedöms vara godtagbart när yt-
vattenstatusen klassas som ”god” eller bättre, med avseende på antropogen för-
surning enligt bedömningsgrunderna i vattenförvaltningsförordningen 2004:660. 
En nyligen gjord bedömning23 av andelen försurade sjöar i Sverige baserar sig på 
cirka 5 000 sjöar i det så kallade Sjöomdrevet, under perioden 2007–2012.24  
Klassificeringen gjordes med hjälp av MAGIC-modellens databas25 som sedan den 
förra fördjupade utvärderingen omarbetats med ett utökat antal vattendrag och 
sjöar. En sjö eller ett vattendrag klassas som försurad med ”måttlig status” eller 
sämre om pH-förändringen sedan förindustriell tid (år 1860) är större än 0,4 pH-
enheter.

23 Fölster, J., Valinia, S, Sandin, L., och Futter, M. 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli. SLU, Rapport 2014:20.

24 Fölster J., Hallstan S., och Johnson R K , 2014. Utvärdering av de nationella 
miljöövervakningsprogrammen av sjöar. SLU, Rapport 2014:3.

25 IVL, MAGIC-biblioteket.  http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/magicbiblioteket/ 
magicbiblioteket.4.7df4c4e812d2da6a416800077543.html, (hämtad 2014-12-04).

Hektar/år

Figur 3.2. GROT-uttag och askåterföring på skogsmark vid olika typer av avverkning 2000–2013

 KÄLLA: SKOGSSTATISTISK ÅRSBOK, SKOGSSTYRELSEN
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För hela Sverige var 10 procent av alla sjöar större än 1 hektar, försurade 2010. 
Störst andel försurande sjöar finns i sydvästra Sverige (47 procent av sjöarna är 
klassade som försurade) och den lägsta andelen i Norrlands inland (2 procent av 
sjöarna är klassade som försurade). I mellersta och östra Sverige samt Norrlands 
kustland klassades cirka 9 procent av sjöarna som försurade. Vad gäller vatten-
drag var 12 procent av rinnsträckan försurad 2010 i vattendrag med avrinningsom-
råden större än 2 kvadratkilometer. En sådan avgränsning motiveras av att vatten-
drag på mindre än 2 kvadratkilometer sällan är permanent vattenförande. 

Baserat på kalkningsuppgifter för avrinningsområdena inom omdrevets sjöar, 
påverkas 7,8 procent av Sveriges sjöar av kalkning, vilket är något lägre än vid 
förra utvärderingen då det var cirka 10 procent. Av de kalkningspåverkade sjö-
arna skulle nästan hälften inte vara försurade om kalkningen upphörde. Dessa 
sjöar kan vara felaktigt kalkade, men kan också omfatta sjöar som kalkas för ned-
ströms effekt eller sjöar som oavsiktligt påverkats av uppströms kalkning.26 

Trenden gällande försurade sjöar och vattendrag är positiv. När försurningen 
var som störst 1990, var andelen försurade sjöar i hela landet 17 procent. År 2000 
hade andelen försurade sjöar minskat till 12 procent och har alltså minskat ytterli-
gare något fram till idag.27  

Den tydligaste trenden i sjöarnas vattenkemi är den minskande sulfathalten. 
Sulfathalten i ytvattnet fortsätter att minska även om trenden för perioden  
2000–2013 är något svagare jämfört med 1990-talet. Trenderna i vattenkemin 
visar en återhämtning från försurningen i södra Sverige, där försurningspåverkan 
varit störst. Allt fler sjöar som varit försurade får pH-värden som gör att försur-
ningskänsliga organismer kan klara sig. Trenderna för vattendragens kemi liknar 
till stor del sjöarnas.28  

Det finns även tydliga indikationer på biologisk återhämtning i svenska sjöar 
och vattendrag, men återhämtningsförloppet är komplext.29 Mört är en vanlig 
indikatorart för försurningspåverkan. I en forskningsstudie jämförs utvecklingen 
av mörtbestånden med den vattenkemiska utvecklingen.30 Studien visar att för-

26 Fölster, J., Valinia, S.,,Sandin, L., och Futter, M., 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli.  SLU, rapport 2014:20.

27 Fölster, J., Valinia, S, Sandin, L., och Futter, M. 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli. SLU, Rapport 2014:20.

28 Fölster, J., Valinia, S, Sandin, L., och Futter, M. 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli. SLU, Rapport 2014:20.

29 Velle, G  m.fl, 2013. Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water 
chemistry. ICP Waters report 114/2013.

30 Fölster, J., Valinia, S., Sandin, L., och Futter, M., 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli. SLU, rapport 2014:20.
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surningskänsliga organismer som mört kan återetablera sig efter minskad försur-
ningspåverkan.31 

1.1.4 tillståndet i marken

Skogsmarken i Sverige är sur, vilket är normalt för barrskog i norra Europa. Sur-
hetsgraden varierar dock med geologi, klimat, trädslag och skogens ålder. Den 
suraste marken finns i sydvästra Sverige. Detta har tolkats som en kombination av 
hög atmosfärisk deposition av försurande ämnen och hög skogsproduktion. I nor-
ra och östra Sverige är surhetsgraden lägre. Surhetstillståndet i skogsmark beskrivs 
vanligen med en indikator som baseras på markkemiska analyser och redovisas i 
fem klasser. Analyser inom ramen för Markinventeringen32 visar att andelen pro-
vytor med hög eller mycket hög surhetsgrad (klass 4 respektive 5) ökade under 
drygt 20 år, fram till omkring år 2005, i norra och sydvästra Sverige. Därefter har 
andelen börjat minska, särskilt i den sydvästra delen. I mellersta/östra Sverige har 

31 Valinia, S., H. P. Hansen, M. N. Futter, K. Bishop, N. Sriskandarajah och J. Fölster, 2012. 
Problems with the reconciliation of good ecological status and public participation in the 
Water Framework Directive. Science of the Total Environment 433: 482-490.

32 SLU; Fortlöpande miljöanalys, Program Skog. http://www.slu.se/markinventeringen.

Andel i %

Figur 3.3. Förändring i andel sur skogsmark 1985–2011

 KÄLLA: MILJÖÖVERVAKNINGEN, MARKINVENTERINGEN, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
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utvecklingen varit mer konstant.33 Trenden mot ökad andel sur mark ser således ut 
att vika under de senaste fyra åren, åtminstone i sydvästra delen av landet. Orsa-
ken till denna utveckling är svårtolkad. Uppgifterna för perioden 1985–1987 är 
framtagna med delvis avvikande metodik vilken kan ha överskattat arealen av den 
suraste marken. Det leder till att den inledande förbättringen i norra och sydvästra 
Sverige är osäker. I de mest försurade områden skulle man kunna förvänta sig en 
positiv effekt av att depositionen av försurande substanser har minskat kraftigt 
och en sådan trend kan skönjas för sydvästra Sverige under de senaste åren. 

En annan indikator på försurningstillståndet är kemin i markvatten som mäts 
på provytor i skogsmark inom Krondroppsnätet.34 Även här pekar analyserna 
på sura förhållanden, särskilt i sydvästra Sverige där depositionen är som högst. 
Nya analyser av tidsserier för perioden 1996–2013 tyder dock på att det skett en 
signifikant återhämtning av försurningstillståndet i markvatten på många platser i 
landet (figur 3.4).35  

Försurningspåverkan på tekniska material och arkeologiska föremål är dåligt 
känd, och ingen ny information har tillkommit sedan den förra fördjupade utvär-
deringen. Det är därför omöjligt att utvärdera i vilken mån korrosionen av mark-
förlagda konstruktioner och nedbrytning av arkeologiskt material har förändrats 
under de senaste åren. 

Även om en övervakning av korrosionspåverkan i skogsmark kom till stånd, 
skulle det inte vara enkelt att direkt koppla påverkan till en effekt av antropogen 
försurning. Många andra faktorer påverkar, exempelvis markanvändning och 
hydrologi. 

Vad gäller försurningsutvecklingen i andra marker som t.ex. betesmark och 
hedar, är den praktiskt taget okänd, eftersom ingen reguljär miljöövervakning 
förekommer. Försurningstillståndet i tätortsmark, där huvuddelen av de markför-
lagda konstruktionerna finns, är inte heller känt.   

Sammanfattningsvis kan man konstatera att markkemiska data från skogsmark 
visar lite olika trender. Tillståndet har i stort sett inte förbättrats sedan 1980-talet, 
men nu syns för första gången tecken på återhämtning i sydvästra Sverige. Ana-
lyser av markvatten som görs inom Krondroppsnätet, visar dock en mer positiv 
utveckling i den övre delen av marken. Även om depositionen fortsätter att minska 
kommer marken, särskilt i södra Sverige, att vara försurad under lång tid framöver 
och återhämtningen gå mycket långsamt. 

 

33 Miljömålsportalen, www.miljomal.se; indikator Försurad skogsmark,  
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=55&pl=1  
(Hämtad 2015-03-19).

34 www.krondroppsnatet.ivl.se
35 ANC (Acid Neutralizing Capacity).
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Figur 3.4. Försurningstrend i markvatten 1996–2013

 KÄLLA: KRONDROPPSNÄTET,
SVENSKA MILJÖINSTITUTET IVL

OCH LUNDS UNIVERSITET.

Trender i markvattnets syraneutraliserande förmåga (ANC) i försurad skogsmark 
under perioden 1996–2013. När ANC är O eller negativ saknar markvattnet 
buffertförmåga. Röda pilar anger att medianvärden på ANC är under 0, medan 
gröna pilar visar på ANC över 0. Pilarnas riktning indikerar ökad, oförändrad 
eller minskad ANC-nivå.  
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1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
Uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är i mycket hög grad 
beroende av utvecklingen av styrmedel och åtgärder på den internationella arenan. 
Sedan den förra fördjupade utvärderingen, har betydande revideringar av de vik-
tigaste styrmedlen skett, eller har föreslagits och är under förhandling. Göteborg-
sprotokollet i FN:s luftvårdskonvention från år 1999 har reviderats för att ytter-
ligare begränsa utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid, ammoniak, flyktiga orga-
niska ämnen och små partiklar fram till 2020. Det andra centrala internationella 
styrmedlet; EU:s takdirektiv för luftutsläpp, håller på att revideras inom ramen för 
EU-kommissionens förslag till ny luftvårdsstrategi, vilken presenterades i slutet 
av 2013 och där förhandlingarna har inletts under 2014. Ett tredje centralt, inter-
nationellt styrmedel är IMO:s MARPOL-konvention.36 MARPOL-konventionen 
reglerar bland annat utsläpp av luftföroreningar från internationell sjöfart. Den 
1 januari 2015 skärptes exempelvis kraven på svavelinnehållet i fartygsbränsle 
inom s.k. svavelkontrollområden (SECA). Regelverket gällande svavel i MARPOL-
konventionen har implementerats i EU genom svaveldirektivet (2012/33/EU) och 
i Sverige genom svavelförordningen (2014/509). Av särskild betydelse för miljö-
kvalitetsmålet Bara naturlig försurning är att Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen är SECA-områden. 

Även HELCOM arbetar aktivt för att begränsa utsläppen av försurande ämnen 
från sjöfarten i Östersjön. HELCOM-länderna har gemensamt tagit fram ett för-
slag till ansökan för att göra Östersjön till kvävekontrollområde, ett NECA-områ-
de. Förhandlingar pågår om när en sådan ansökan skulle kunna skickas till IMO 
och vilka årtal som skulle kunna vara lämpliga för införande. Liknande diskus-
sioner förs i en informell grupp bestående av representanter för Nordsjöländerna 
(inklusive Sverige) för att utreda möjligheterna att skapa ett NECA-område för 
Nordsjön.

På det nationella planet har några viktiga insatser gjorts sedan den förra för-
djupade utvärderingen. En är att Naturvårdsverket har utvärderat en höjning av 
kväveoxid (NOx)-avgiften37. En annan är att Sjöfartsverket har skärpt miljödif-
ferentieringen av de befintliga farledsavgifterna avseende kväveoxidutsläpp. Sjö-
fartsverket har även fått en större roll för forskning och innovation på sjöfartens 
område. Vidare planerar Sjöfartsverket att under år 2015 utreda vilket eller vilka 
styrmedel som är mest lämpliga för att minska miljöpåverkan från sjöfarten.38 
Vad gäller skogsbrukets försurande påverkan, har ett aktörsråd för askåterföring 
bestående av representanter från skogs- och energisektorn samt berörda myndig-
heter diskuterat askåterföring som åtgärd för att minska skogsbrukets försurande 

36 MARPOL=The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
37 Naturvårdsverket, 2012. Utvärdering av 2008 års höjning av kväveoxidavgiften, rapport 

6528.
38 Sjöfartsverket, muntlig information.
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påverkan.39 Vidare håller skogsägarföreningen Södra på att utveckla ett system för 
återföring av växtnäring i form av aska och grönlutslam till marker där GROT-
uttag sker och som ska erbjudas föreningens medlemmar.  

1.3 De centrala problemen för målet 
Den försurning som historiskt sett drabbat Sverige härrör framför allt från utsläpp 
av svaveldioxid och kväveoxider från landbaserade källor utanför landets grän-
ser och från internationell sjöfart. Mer specifikt är de aktiviteter som förorsakar 
utsläpp av försurande ämnen, transporter, energianläggningar, industri och jord-
bruk. Utsläppen av svaveldioxid kommer främst från förbränning av fossila bräns-
len. Kväveoxider bildas vid förbränning och de största utsläppen kommer från 
transportsektorn, men även arbetsmaskiner, industri och energiproduktion orsakar 
kväveoxidutsläpp. Ammoniak kommer främst från utsläpp inom jordbruket där 
den största utsläppskällan är djurhållningen. 

En allvarlig konsekvens av försurning är minskad biologisk mångfald och för-
sämrat tillhandahållande av ekosystemtjänster i skog, sjöar och vattendrag, till 
exempel påverkan på fisk och därmed minskade rekreationsmöjligheter. En annan 
konsekvens av försurning är en ökad risk för korrosion, vilket har en negativ 
påverkan på till exempel rörledningar, byggnader, broar, statyer och hällristningar 
och som även ger miljö- och hälsoeffekter genom frigörelse av tungmetaller som 
bly, kadmium och koppar till vatten. Hälsorisker kan även uppstå då människor 
exponeras för metaller såsom aluminium som utlakats från försurad mark till 
grundvatten.

Nedfallet av försurande ämnen har varit störst i södra Sverige vilket också gör 
att problemet har varit, och fortsatt är, störst i denna del av landet. Problemen är 
minst i norra Sverige. De grupper och sektorer i samhället som drabbas av försur-
ning är främst; a) allmänheten genom minskad möjlighet till fiske samt potenti-
ella hälsorisker från skadliga metaller i dricksvatten, b) kulturmiljösektorn i vid 
bemärkelse genom påverkan på hällristningar och kulturföremål samt c) kommu-
ner och allmänheten genom skador på vattenledningar, broar och andra konstruk-
tioner.

I denna fördjupade utvärdering ligger fokus framför allt på precisering 1 och 2; 
nedfallets och skogsbrukets påverkan, vid analysen av måluppfyllelse och behov 
av styrmedel. Anledningen är att bedömningen av måluppfyllelse baseras på om 
tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara 
genomförda till år 2020. Precisering 3 och 4 rör tillståndet i miljön och dessa till-
ståndspreciseringar kan, enligt de bedömningskriterier som används inom miljö-
målssystemet, uppnås senare. Precisering 1 och 2 uttrycker hur mycket påverkan 
måste reduceras för att miljökvalitetsmålet ska vara uppfyllt.

39 Skogsstyrelsen, 2014. Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring. dnr 
2012/2850.
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2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Utifrån preciseringarna Påverkan av atmosfäriskt nedfall och Skogsbrukets för-
surande påverkan analyseras i detta avsnitt effekterna av de mest centrala styr-
medlen och åtgärderna och deras betydelse för möjligheterna att nå miljökvalitets-
målet Bara naturlig försurning. 

2.1.1 nedfall av försurande ämnen 

Internationellt luftvårdsarbete
Under denna rubrik berörs styrmedel som är riktade mot att minska utsläpp av 
försurande ämnen från ett internationellt/regionalt perspektiv, exklusive de styr-
medel som är direkt riktade mot internationell sjöfart. Det internationella arbetet 
av intresse för Sverige sker främst inom FN (UN-ECE) och EU. 

FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP)
FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP40) har sedan slutet av 1970-talet styrt arbetet 
med att minska luftburna utsläpp. För försurande ämnen är Göteborgsprotokollet, 
som antogs i sin ursprungliga form år 1999, det viktigaste dokumentet. Sedan den 
fördjupade utvärderingen 2012 publicerades har protokollet genomgått en större 
revidering ämnad att ytterligare begränsa utsläppen av framförallt svaveldioxid, 
kväveoxid, ammoniak, flyktiga organiska ämnen samt små partiklar. I det nya 
protokollet åläggs Sverige minskningar fram till år 2020, jämfört med nivåerna år 
2005. Minskningarna är 22 procent för svaveldioxid, 36 procent för kväveoxider, 
15 procent för ammoniak.41 Denna revidering träder dock inte i kraft förrän två 
tredjedelar av de undertecknande parterna har ratificerat det. Enligt EU-kom-
missionens tolkning av det nya fördraget, ska medlemsländerna synkronisera sin 
ratificeringsprocess med EU. Detta har tyvärr medfört en försening och protokol-
let har fortfarande inte trätt i kraft. Då potentiellt nya parter har signalerat att 
de är beredda att skriva under så snart protokollet träder i kraft är det viktigt att 
skynda på ratificeringen, särskilt eftersom ett huvudsyfte med revideringen var att 
möjliggöra för nya parter att ansluta sig.42 

40 http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html.
41 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 

luftvårdspolitik, NV-10577-11.
42 Naturvårdsverket, 2014. Lägesrapport om internationellt luftvårdsarbete (EU/UN-ECE) – 

underlag till FU15, Frisk luft och Bara naturlig försurning. NV-07791-14.
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Ny forskning har lyft fram CLRTAP:s framgång och hävdar att denna i mångt 
och mycket förklaras med det täta samarbetet mellan beslutsfattare och forskare, 
och att man tagit fram innovativa verktyg för att beräkna bördefördelningar mel-
lan länder. En sådan modell kan och bör appliceras även på andra miljöproblem, 
exempelvis klimatproblematiken, menar många.43 Den större flexibilitet som 
Göteborgsprotokollet inneburit i form av hur utsläppstaken och de efterföljande 
åtgärdsprogrammen har utformats, är en fördel jämfört med tidigare internatio-
nella avtal, vilka har stipulerat strikta, enhetliga utsläppsgränser och begränsad 
flexibilitet i genomförandet.

EU:s direktiv om nationella utsläppstak för luftföroreningar
Det andra centrala styrmedlet för det internationella arbetet med att begränsa 
försurande nedfall är EU:s direktiv om nationella utsläppstak för luftföroreningar, 
även kallat takdirektivet.44 Trots att EU är en undertecknande part även till proto-
kollen inom FN:s luftvårdskonvention, ger det egna takdirektivet ytterligare viktig 
styrning. I sin nuvarande form antogs direktivet år 2001 med mål för år 2010. 
Sverige har under större delen av denna tid klarat sina åtaganden.

I december 2013 lade EU-kommissionen fram en ny strategi för framtida luft-
vårdsarbete inom EU, ”Ett program för ren luft i Europa”, (luftpaketet).45 Förslaget 
är under förhandling. En viktig del av luftpaketet är en revidering av takdirektivet. 
För målåret 2020 innebär det nu liggande förslaget till reviderat takdirektiv att 
medlemsländerna fått samma åtaganden som i det reviderade Göteborgs-proto-
kollet. För målåret 2030 innebär förslaget till revidering av takdirektivet en skärp-
ning jämfört med Göteborgsprotokollet.46 Tabell 3.1 redovisar originalförslaget 
till svenska utsläppstak för 2020 och 2030 samt den senaste nationella prognosen 
för de svenska utsläppen. Tabellen visar att behovet av utsläppsminskningar ligger 
nära, eller under, den nationella prognosen, utom för kväveoxider där det finns 
behov av ytterligare minskningar. 

I början av 2015 presenterade kommissionen ett reviderat förhandlingsunderlag 
baserat på de bilaterala diskussionerna som fördes under 2014. I det reviderade 
underlaget framgår det att det blir lättare att nå den föreslagna ambitionsnivån. 

43 Reis et al., 2012. From Acid Rain to Climate Change, Science, vol 338. s 1153-1154.
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG.
45 EU COM, 2013, A Clean Air Programme for Europe, 18.12.2013 COM (2013) 918 final. 
46 EU COM, 2013. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 

on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending 
Directive 2003/35/EC, 18.12.2013, COM(2013) 920 final, 2013/0443 (COD).
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Tabell 3.1. sveriges krav på minskning av försurande luftföroreningar från år 2005 till år 
2020 och år 2030 enligt eu-kommissionens förslag till nytt takdirektiv samt nationell prognos  
för svenska utsläpp till samma tidpunkter. tabellen visar även hur mycket sverige skulle 
behöva minska sina utsläpp utöver prognosen. kraven på minskning till år 2020 motsvarar  
göteborgsprotokollets ”målnivåer”. källa: eu-kommissionen47 samt naturvårdsverkets ut-
släpprapportering år 201448 och rapporterad utsläppsprognos år 2015.49

Svaveldioxid kväveoxider Ammoniak

utsläpp 2005 (kton) 36,0 175,6 55,4

krav på minskning till 2020  
(% av 2005 års nivå)

-22 % -36 % -15 %

prognos utsläpp 2020 (kton) 26,9 102,8 44,2

Behov av minskning till 2020 
utöver prognos (kton)

- - -

krav på minskning till 2030  
(% av 2005 års nivå)

-22 % -65 % -17 %

prognos utsläpp 2030 (kton) 26,6 82,1 36,2

Behov av minskning till 2020 
utöver prognos (kton)

 - 20,6

För första gången finns nu även sjöfarten med i förslaget, även om inte ett specifikt 
tak för utsläpp från denna sektor har formulerats. Länderna kan under vissa för-
utsättningar räkna in minskade utsläpp från internationell sjöfart i de nationella 
utsläppstaken. Naturvårdsverket gör dock bedömningen att det inte direkt går att 
uppskatta vilka konsekvenser denna del av förslaget får på miljökvalitetsmålen 
eftersom det är oklart vilka länder som kommer att använda sig av möjligheten att 
räkna in utsläppsminskningar från sjöfarten.50  

I Naturvårdsverkets utvärdering av förslaget till ett reviderat takdirektiv, dras 
slutsatserna att ambitionsnivån för utsläppsbegränsningarna för Europas länder, 
inklusive Sveriges, fram till 2030 är för lågt ställda för att Sverige ska kunna upp-

47 EU COM, 2013. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending 
Directive 2003/35/EC, 18.12.2013, COM(2013) 920 final, 2013/0443 (COD).

48 Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf& 
downloadUrl=/upload/sa-mar-miljon/klimat-och-luft/luft/luftfororeningar/iir-sweden-2015-
report.pdf.

49 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luft/
Utslapp/Minskade-utslapp/Prognoser-for-utslapp-av-luftfororeningar/.

50 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, NV-10577-11.
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nå miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.51 Naturvårdsverket menar vidare 
att Sverige har möjlighet och bör göra ytterligare minskningar, utöver de stipule-
rade, samt verka för en höjd ambitionsnivå inom hela EU. I luftpaketet läggs en 
övergripande strategi fram för luftvårdsarbetet, men det är viktigt att notera att 
denna i sig inte har formen av direktiv eller lagstiftning och att ytterligare arbete 
krävs både nationellt och internationellt för att omvandla dessa tankar till kon-
kreta styrmedel. Delvis har så gjorts genom beslutet om det nya takdirektivet. För-
handlingarna om direktivet kommer att pågå under 2015, men det är inte troligt 
att ett beslut kommer förrän 2016.

MCP (Medium Combustion Plants)-förslaget
Förutom takdirektivet föreslås i luftpaketet även ett nytt direktiv om begräns-
ning av utsläppen till luft av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från medel-
stora förbränningsanläggningar, det så kallade MCP-direktivet. Med medelstora 
anläggningar avses anläggningar med en tillförd installerad effekt på 1–50 MW.52 
Förhandlingar om förslaget har påbörjats under år 2014. För Sveriges del kan för-
slaget få stor betydelse för hur utsläppen av partiklar utvecklas, men i mindre grad 
även påverka utvecklingen av utsläppen av kväveoxider. Beroende på hur lång tid 
Parlamentet behöver för att diskutera förslaget, kan ett direktiv tidigast vara fär-
digt i slutet av år 2015.53 

EU-kommissionen har grundligt konsekvensanalyserat luftpaketet i sin helhet 
och därmed även bedömt konsekvenserna av förslaget gällande medelstora för-
bränningsanläggningar.54 Sammanlagt har konsekvenserna av fem olika alternativ 
bedömts, vilka förväntas ge minskningar av utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider 
och partiklar på mellan 10 procent och 20 procent. Det alternativ som bedöms 
vara det bästa, kombinerar utsläppsminskningar med hög grad av samhällseko-
nomisk lönsamhet och låga administrativa kostnader, samtidigt som det uppfyller 
kraven i Göteborgsprotokollet och har tagit hänsyn till åsikter från olika intres-
senter. 

51 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, NV-10577-11.

52 Naturvårdsverket 2015. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik  NV-10577-11.

53 Naturvårdsverket, 2014. Lägesrapport om internationellt luftvårdsarbete (EU/UN-ECE) – 
underlag till FU15, Frisk luft och Bara naturlig försurning.  NV-07791-14.

54 EU-COM 2013. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion 
plants COM(2013) 919 final.
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Övriga EU-direktiv 
Utöver Göteborgsprotokollet och takdirektivet är följande EU-direktiv av 
betydelse:55 

• LCP-direktivet56 – kontroll av utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och  
partiklar från stora förbränningsanläggningar. LCP-direktivet har bidragit 
till betydande reduktioner av utsläpp, dock endast från anläggningar med en 
installerad effekt större än 50MW.

• IPPC-direktivet (numera industriutsläppsdirektivet, IED) – kontroll av 
utsläpp från industriella processer. Direktivet har bidragit till betydande 
utsläppsminskningar av försurande ämnen förutom av ammoniak.

• Avfallsförbränningsdirektivet (WI) - ställer krav på drift och teknik vid för-
bränning av avfall. Utsläppsgränser till luft inkluderar gränser för tungmetal-
ler, dioxiner och furaner, kolmonoxid, partiklar, organiskt kol, väteklorider, 
vätefluorider, svaveldioxid och kväveoxider. Utsläppskrav för vägtransporter 
och mobila källor – utsläpp av kväveoxider från mobila källor har inom EU 
kontrollerats genom krav som skärpts kontinuerligt sedan 1992. Kraven har 
lett till minskade utsläpp av kväveoxider från bensindrivna fordon och även 
kväveoxider från dieseldrivna fordon

• Svavelinnehåll i fordonsbränsle – kontroll av svaveldioxidutsläpp sker i EU 
delvis separat för landbaserade transporter och marina transporter. Avseende 
kontrollen av svavelhalt i bränslen till marina transporter är EU-lagstiftning-
en styrd av utvecklingen inom IMO (International Maritime Organization). 
Se presentationen gällande Sulphur Emission Control Area (SECA) i avsnittet 
nedan om internationell sjöfart. 

Krav gällande svavel i bränsle, LCP-direktivet, avfallsförbränningsdirektivet och 
IPPC-direktivet, har bidragit till att kraftigt sänka utsläppsnivåerna av svavel-
dioxid och dessa direktiv har även varit viktiga för att minska utsläpp av kväve-
dioxider. Inget av styrmedlen har dock varit effektivt för att få ner utsläppen av 
ammoniak.57  

Internationell sjöfart
Sjöfartens utsläpp har minskat de senaste decennierna, särskilt med avseende på 
utsläppen av svaveldioxid. Styrmedlet IMO:s MARPOL-protokoll är av stor bety-
delse för detta och beskrivs nedan.

55 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige SMED 
Rapport Nr 150.

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG.
57 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige SMED 

Rapport Nr 150.
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MARPOL-protokollet/Svaveldirektivet
År 2005 antogs Annex VI av MARPOL-konventionen som reglerar utsläpp av 
kväve, svavel och partiklar från internationell sjöfart och innehåller regler för 
energieffektivitet. I enlighet med Annex VI skärptes reglerna för svavelinnehåll i 
fartygsbränsle inom s.k. svavelkontrollområden (SECA) den 1 januari 2015. De 
nya reglerna innebär att fartygsbränslet får innehålla högst 0,10 procent svavel 
då fartyg färdas inom SECA-områden. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen 
är SECA-områden, vilket innebär att reglerna innefattar alla vatten runt Sverige. I 
enlighet med MARPOL-konventionen skärps de globala kraven för svavelinnehåll 
i fartygsbränsle till 0,50 procent 2020. IMO ska senast 2018 genomföra en studie 
med avseende på den globala tillgången på lågsvavligt bränsle. Om denna anses 
vara otillräcklig kan det globala kravet skjutas fram till år 2025. Inom EU har det 
dock beslutats att kravet på 0,50 procent svavelinnehåll i fartygsbränslet ska gälla 
på alla EU-vatten 2020, oavsett resultatet av IMO:s studie.

Svavelutsläppen från sjöfart i Östersjön och Nordsjön har minskat kraftigt 
under senare år och kommer att minska ännu mer till följd av införandet av kravet 
på högst 0,10 procent svavelhalt i marint bränsle i SECA-områden från år 2015. 
Reglerna gällande svavel är införlivade i EU-lagstiftning genom det reviderade 
svaveldirektivet (2012/33/EU) och i svensk lagstiftning via svavelförordningen 
(2014/509). Transportstyrelsen implementerar regelverket i Sverige, bland annat 
genom utökad tillsyn ombord på fartyg. Transportstyrelsen undersöker även möj-
ligheten att använda ny teknik för att upptäcka fartyg som inte håller sig till regel-
verket. Regeringskansliet ser över möjligheten att under 2015 föreslå ett förändrat 
sanktionssystem. Mycket arbete pågår även för en harmoniserad tillämpning av 
regelverket, inom EU, där Sverige via Transportstyrelsen deltar. Transportstyrelsen 
verkar även inom HELCOM för att få en så harmoniserad tillämpning som möjligt 
inom hela SECA-området.

När det gäller utsläpp av kväveoxider från sjöfarten, regleras även dessa via 
MARPOL-konventionen. Områden kan ansöka om att bli s.k. kvävekontrollområ-
den (NECA), vilket innebär att nya fartyg som ska trafikera området måste byggas 
med särskild reningsteknik för kväve. HELCOM-länderna har gemensamt tagit 
fram ett förslag till ansökan för att göra Östersjön till NECA-område. Förhand-
lingar pågår om när en sådan ansökan skulle kunna skickas till IMO och vilka 
årtal som skulle kunna vara lämpliga för införande. Liknande diskussioner förs 
i en informell grupp bestående av representanter för Nordsjöländerna (inklusive 
Sverige) för att utreda möjligheterna att skapa ett NECA-område för Nordsjön.

Nationella styrmedel och åtgärder
Även nationella styrmedel och åtgärder har varit av stor betydelse för faktiska 
utsläppsminskningar av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.
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Utsläpp av svaveldioxid
Svavellagen och lagen om tillståndsgivning
Den kraftiga, inhemska minskning av svaveldioxidutsläppen som skett de senaste 
decennierna kan i hög grad tillskrivas svavellagen. Lagen instiftades 1968 och har 
sedan skärpts i flera steg, senast 2012. Styrmedel med det direkta syftet att minska 
utsläppen av svaveldioxid har sedan 1990 svarat för över hälften av Sveriges 
utsläppsminskningar. Resterande minskningar kan förklaras av samhällsomställ-
ningar, förbättrad energieffektivitet och bränsleskiften.58  

Svavelskatten
Även svavelskatten för el- och värmeproduktion har varit av stor betydelse. Skat-
tens potential att ytterligare minska utsläppen bedöms dock som relativt låg. Detta 
är dock sagt mot bakgrund av redan relativt låga utsläpp. Det bör poängteras 
att Sverige i detta avseende varit ett föregångsland i ett internationellt perspektiv, 
eftersom svavelbegränsningar i större skala infördes först i och med FN:s luft-
vårdskonvention.59  

Sammanfattningsvis var perioden 1970–2012 en intensiv period för kontroll av 
svaveldioxidutsläpp i Europa och Sverige och det stora antalet regler och lagar gör 
det svårt att analysera effekter av enskilda styrmedel.60 En viktig slutsats är dock 
att svavellagen och lagen om tillståndsgivning varit betydligt mera ambitiösa än 
svavelskatten, och att detta innebär att de största effekterna i form av utsläpps-
minskningar bör tillskrivas dessa bägge lagar.

Utsläpp av kväveoxider
NOx-katalytisk avgasrening fordon (pre-Euro) och utsläppsrening mobila källor 
(Euro 1-6 m.fl.)
År 1993 införde EU så kallade Euro-krav på personbilar och tunga lastbilar. Dessa 
krav har sedan kontinuerligt skärpts för kväveoxider och partiklar. Utsläppskrav i 
transportsektorn har haft stor betydelse för att minska utsläppen av kväveoxider 
i Sverige och i Europa och effekten förväntas fortsätta vara stor till 2030. Av  
utsläppsminskningen av kväveoxider mellan år 1990 och år 2010 svarade be-
gränsningar från mobila källor för 77 procent. Denna andel beräknas öka till 83 
procent till 2030.61  

58 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige. SMED 
Rapport Nr 150.

59 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige SMED 
Rapport Nr 150.

60 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige SMED 
Rapport Nr 150.

61 SMED, 2014. Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige SMED 
Rapport Nr 150.
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Kväveoxid (NOx)-avgiften 
Ett centralt styrmedel för det nationella arbetet med att minska försurningen är 
kväveoxidavgiften. Avgiften har formen av ett återbetalningssystem där utsläp-
paren betalar en avgift per kilo utsläppt kväveoxid. I slutet av året fördelas 
större delen av de inbetalda avgifterna tillbaka till inbetalarna, baserat på hur 
stor mängd energi som producerats i samband med utsläppen. År 2013 utförde 
Naturvårdsverket en utvärdering av 2008 års höjning av avgiften från 40 kronor 
till 50 kronor per kilo.62 Generellt dras slutsatsen att avgiften förvisso hjälper till 
att minska utsläppen, men att effekten av höjningen varit mindre än väntat och 
troligen otillräcklig för att uppnå uppsatta mål. Naturvårdsverket har under 2014 
redovisat ett regeringsuppdrag med syfte att föreslå en ändring av avgiften för att 
öka dess styreffekt.63 I redovisningen av regeringsuppdraget pekar Naturvårds-
verket på behovet av att minska återföringen av avgiftsmedlen till anläggningarna. 
Som alternativ till dagens kväveoxidavgiftssystem föreslår Naturvårdsverket en 
sänkning av återföringen med 50 procent under en 5-årsperiod. En sådan sänk-
ning skulle enligt Naturvårdsverkets beräkningar kunna reducera utsläppen efter 
5 år med 1 300–1 400 ton per år, samtidigt som statens årliga intäkter ökas med 
nästan 300 miljoner kronor. 

Miljödifferentierade farledsavgifter
Sjöfartsverkets farledsavgift är tvådelad, där den ena delen tas ut på fartygets  
bruttodräktighet och den andra på lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas 
den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods.64 Fartyg med låga specifika 
utsläpp av kväveoxider får en reduktion av avgiften enligt en fastställd skala. För 
att få en uppfattning om vad utsläppen skulle ha blivit utan utsläppsminskande 
teknik på fartygen, har Sjöfartsverket beräknat utsläpp av kväveoxider från drygt 
40 fartyg som 2012 fick lägre farledsavgifter. Utsläppen beräknas ha minskat med 
ca 75 procent vid transporter inom Östersjöområdet, Kattegatt och Skagerrak. 
Sjöfartsverket konstaterar vidare att antalet fartyg med kväveoxidreducerande 
utrustning har varit någorlunda konstant eller minskat de senaste åren, och drar 
därmed slutsatsen att miljödifferentieringen inte ger tillräckligt stora incitament 
för investeringar i den omfattning som skulle behövas.65 

Med detta som bakgrund ändrade Sjöfartsverket föreskrifterna om farleds-
avgift66 under 2014 så att utsläppsgränsen för när reduktion av farledsavgifterna 

62 Naturvårdsverket, 2012. Utvärdering av 2008 års höjning av kväveoxidavgiften, rapport 
6528.

63 Naturvårdsverket, 2014. Ändring av kväveoxidavgiften för ökad styreffekt, rapport 6647.
64 Sjöfartsverket, 2014. http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Ekonomi/Farledsavgifter/.
65 Sjöfartsverket, 2013. Utvärdering av miljödifferentierade farledsavgifter för kväveoxider. 

PM till Naturvårdsverket. NV-02577-15.
66 SJÖFS 2014:8. Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift. Sjöfartsverket.
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gäller till 6 gram kväveoxider per kilowattimme (g NOx/kWh), från den tidigare 
nivån 10 gram kväveoxider per kilowattimme (g NOx/kWh). Sjöfartsverket kom-
mer att anpassa de miljödifferentierade farledsavgifterna till de nya reglerna om 
högsta tillåtna svavelhalt (0,1 procent vikt) i marint bränsle inom SECA-områden, 
som trätt i kraft 2015. Anpassningen innebär att miljödifferentieringen avseende 
svavel tas bort så att farledsavgifterna differentieras enbart med avseende på emis-
sioner av kväveoxider. Sjöfartsverket planerar nu arbetet med en utredning med 
syfte att öka kunskapen om vilka styrmedel som är mest lämpliga för att minska 
miljöpåverkan från sjöfarten.67  

Utsläpp av ammoniak
Styrmedel och åtgärder mot utsläpp av ammoniak
Ammoniak är det enda försurande ämne där svenska utsläpp är den enskilt största 
källan till nedfallet över Sverige. Detta gör behovet av nationella styrmedel cen-
tralt. Den största källan till utsläpp av ammoniak är jordbrukets gödselhantering, 
vilken 2013 stod för 87 procent av de totala ammoniakutsläppen i Sverige.68 Styr-
medlen idag är en kombination av lokala bestämmelser och Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd till förordningen om miljöhänsyn i jordbruket.69 
Jordbruksverket har i sitt förslag till handlingsplan för minskade växtnärings- 
förluster och växthusgasutsläpp70 bedömt att de årliga utsläppen av ammoniak 
under perioden 2011–2016 skulle kunna minska med 2 350 ton. Det skulle ske 
genom åtgärder såsom utökat krav på snabb nedbrukning vid spridning på obe-
vuxen mark, täckning av lagringsbehållare för urin, skärpta krav på spridning av 
urin i växande gröda och användning av torv som strömedel. Inga av dessa åt- 
gärder har dock genomförts i form av bindande regler eller som berättigade till 
miljöersättningar. I det nya landsbygdsprogrammet, vilket avser perioden  
2014–2020, som beslutades av regeringen i mars 2015, finns dock ett fokus- 
område som omfattar investeringsstöd för åtgärder som minskar jordbrukets 
utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Stödberättigade åtgärder är bl. a inves-
teringar för gödselhantering, teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, 
rening av luft från djurstallar och surgörning av stallgödsel. Om EU-kommissi-
onen godkänner programmet beräknas stöden kunna börja sökas under hösten 
2015 eller i början av 2016.         

67 Sjöfartsverket, 2014. Underlag till fördjupade utvärderingen. NV-02577-15.
68 Naturvårdsverket, 2015. Informative Inventory report Sweden 2015 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Ammoniak/.
69 SFS 1998:915 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket, Landsbygdsdepartementet.
70 Jordbruksverket 2010. Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016. 

Jordbruksverket Rapport 2010:10.
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2.1.2 skogsBrukets försurande påverkan

Styrmedel och åtgärder för minskad försurning
Informations-, forsknings- och stödinsatser för ökad askåterföring 
Tillförsel av aska från värmeverk och industrier till skogsmark, påbörjades under 
1990-talet som en metod att motverka försurning på grund av skogsbränsleuttag. 
Återföring av aska har successivt ökat till en nivå på 10 000 hektar per år i slutet 
av 00-talet, för att därefter minska något. Totalt spreds cirka 40 000 ton aska per 
år under perioden 2009–2011. Beräkningar har visat att vid nuvarande GROT-
uttag har cirka 50 000 hektar av den årligen slutavverkade arealen med GROT-
uttag ett behov av försurningsmotverkande åtgärder.71 Behovet av askåterföring 
är störst för granskog i södra Sverige, där uttagen av biomassa per areal är stora 
och marken mest försurad (figur 5). Askåterföringen uppnår således endast cirka 
20 procent av det totala arealbehovet på nationell nivå. Behovet är dock totalt 
sett betydligt mindre i Norrland. Den mängd aska som tillfördes under perioden 
2009–2011 är 30–40 procent av det totala behovet, vilket innebär att askan läggs 
på en mindre areal än optimalt ur arealsynpunkt. Dessutom finns osäkerhet kring 
om askan alltid läggs på den mark som har behov av tillförsel, eftersom detta inte 
följs upp. Askåterföringen sker också till största delen i södra Sverige, men den har 
en ojämn regional fördelning med relativt stor omfattning i några få län som till 
exempel Västra Götaland, Skåne och Kronobergs län. Detta beror till stor del på 
att det funnits askproducenter som varit villiga att bekosta återföringen i kombi-
nation med aktiva spridningsentreprenörer i dessa områden.  

Verksamheten regleras genom Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 
skogsvårdslagen samt rekommendationer om skogsbränsleuttag och askåterföring. 

Skogstyrelsens rekommenderar i allmänna råd att ”tillförsel av mineralnäring, 
t.ex. aska, bör ske som kompensation vid uttag av träddelar utöver stamvirke, 
motsvarande mer än ett halvt ton torrsubstans ren ohärdad aska per hektar och 
omloppstid”. Vidare betonas att uttag ej bör ske på starkt försurad mark utan 
tillförsel av växtnäring.72 Dessa rekommendationer efterlevs dock inte idag. Ett 
mer tvingande regelverk kan innebära en rejält betydande risk för att markägare, 
av ekonomiska skäl, väljer att inte sälja sin GROT,  något som skulle minska till-
gången på biobränsle till fjärrvärmesektorn. Skogsstyrelsen har däremot bedömt 
att andelen ”omedvetna” eller negativt inställda markägare och tjänstemän inom 
skogssektorn, har minskat under senare år, tack vare genomförandet av ett flerårigt 
utbildningsprogram. 

71 Akselsson C 2014.  Förslag på ny indikator för skogsbrukets försurning. NV-02567-15.
72 Allmänna råd till skogsvårdslagen 30§ 7:27.
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Jämförelse mellan avverkad areal, åtgärdsbehov och askåterföring. Medelvärden för perioden  
2009–2011. Åtgärdsbehovet endast beräknat för granskog.73

Det saknas i dag starka drivkrafter för återföring av aska till skogen. De ekono-
miska incitamenten är små eller obefintliga och det dessutom finns oklarheter om 
det är skogsägarna eller askproducenterna som ska stå för kostnaden. Intresset 
från skogsägarnas sida har sjunkit i och med att priset på GROT har minskat 
under de senaste åren, särskilt i norra Sverige74. Anledningen är att efterfrågan 
minskar eftersom billigare bränslen kommit ut på marknaden, särskilt importe-
rade avfallsbränslen samt returträ. En bakomliggande orsak till detta är att EU:s 
deponidirektiv sätter stegvisa mål för minskning av mängden biologiskt nedbryt-
bart avfall som läggs på deponi. EU-kommissionen har under 2014 föreslagit att 
ett 100-procentigt förbud ska vara infört senast 2025.75 Askproducenterna kan 
ofta finna avsättning för askan till lägre kostnad, till exempel för vägbyggnad och 
täckning av deponier. Användningen för deponitäckning kommer dock att minska 
i takt med att gamla deponier täcks, något som kan medföra att annan använd-
ning av aska, inklusive spridning i skogen. Ett problem för askproducenterna är 
att de inte har rådighet över askspridningen i skogen utan måste samverka med 

73 Akselsson C  2014.Förslag på ny indikator för skogsbrukets försurning. NV-02567-15.
74 Energimyndigheten, 2014. Trädbränsle- och torvpriser Nr 4 2014.
75 EU Kommissionen, 2014. COM/2014/397 final Directive of the European Parliamanet and 

of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and 
packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 
2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.

Tusen hektar

Figur 3.5. Avverkning, åtgärdsbehov och askåterföring 2009–2011

 KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN
OCH LUNDS UNIVERSITET

Jämförelse mellan avverkad areal, åtgärdsbehov och askåterföring. Medelvärden för perioden 
2009–2011. Åtgärdsbehovet endast beräknat för granskog.
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enskilda markägare eller skogsägarföreningar för att få tillgång till lämplig mark 
för spridning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skogsbrukets försurningspåverkan har 
ökat avsevärt från 1980-talet fram till och idag, medan omfattningen av askåter-
föring endast uppgår till 20 procent av det totala arealbehovet på nationell nivå. 
Slutsatsen av detta är att nuvarande styrmedel i form av information och upplys-
ning samt åtgärder i form av frivillig askåterföring har styrt i rätt riktning, men 
varit otillräckliga. Skogsstyrelsen tillsatte ett aktörsråd kring askåterföring som 
arbetat med frågan under perioden 2012–2014. Rådet har analyserat situationen, 
identifierat existerande hinder och gett förslag till ytterligare åtgärder för att upp-
muntra askåterföring.76 En viktig slutsats från aktörsrådet är att platser i landet 
där ett funktionellt system för askåterföring finns, beror på flera samverkande 
framgångsfaktorer. Bland annat krävs markägare som är medvetna om problemet, 
askproducenter som väljer återföring även då billigare alternativ står till buds 
samt tillgång till aktörer som sprider askan. Om en eller flera av dessa saknas 
anses det således svårt att få till stånd ett fungerande system. Rådets generella 
rekommendationer är framförallt fokuserade mot informations-, forsknings- och 
stödinsatser riktade mot skogsägare, producenter, upphandlare av energi och ask-
återföringsaktörer. 

Syftet med askåterföringen är att återföra viktiga näringsämnen och buffrande 
substanser till marken så att ytterligare markförsurning motverkas. Vad gäller 
askåterföringens nytta för sjöar och vattendrag, tyder forskningsresultat på att 
asktillförsel med låga doser inte ger någon påtaglig effekt i ytvatten.  En sam-
manställning av resultat från ett 50-tal askspridningsförsök i Sverige, Norge och 
Finland, visar på en positiv effekt endast i vissa försök och att doserna måste 
ökas utöver de som Skogsstyrelsen rekommenderar idag för att ge önskad effekt 
på ytvatten.77 En nyligen gjord modelleringsstudie av försurningsprocesserna i 
mark och vatten kommer till slutsatsen att det ”ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv inte är lönsamt med askåterföring för att åtgärda försurningspåverkan i 
ytvatten”.78  

76 Skogsstyrelsen, 2014. Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring. Dnr 
2012/2850.

77 Johansson,M, 2014. Wood-ash application on forest soil – a meta-analysis of the 
effects on surface waters acid-base chemistry. SLU, Inst för skogens ekologi ock skötsel. 
Examensarbeten  2014:1.

78 Löfgren S., Gustafsson , J.P. and  Skyllberg , U, 2015. How does forest biomass production 
acidify soils and surface waters in comparison with mineral acids? Underlag till Fördjupad 
utvärdering  av bara naturlig försurning, NV-02567-15.
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2.1.3 kalkning som uppeHållande försvar 

År 2020 kommer vi fortfarande att ha kvar försurade sjöar och vattendrag och 
även ett överskridande av kritisk belastning (se vidare 3.1.1). Av denna anledning 
kommer kalkning även i framtiden vara en viktig åtgärd. En nationell plan för 
kalkning togs år 2011 fram för perioden 2011–201579. I denna framgår att kalk-
ning av sjöar och vattendrag sedan 1977 har varit en central statlig åtgärd för att 
minska de skadeverkningar försurningen orsakar. Den statliga insatsen hade 2011 
kostat sammanlagt 4,4 miljarder kronor, exklusive de resurser som framför allt 
kommuner lagt ner på kalkning. Kalkningen har succesivt anpassats till en mins-
kad försurningsnivå.

Arbetet med att kalka och förbättra vattenkvaliteten behöver fortsätta eftersom 
det är ett viktigt verktyg för att upprätthålla ett gott miljötillstånd i sjöar och vat-
tendrag. Detta förutsätter dock att inte naturligt sura objekt kalkas. Som åtgärd 
kan kalkning dock endast minska symptomen av försurning, inte påverka dess 
orsaker. Därmed påverkar kalkningen inte uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet. 
Andra insatser i form av styrmedel för att minska försurande utsläpp och skogs-
brukspåverkan, är nödvändiga.

2.2 övrig påverkan på målet
Ett antal övriga faktorer som förutom utsläppsrening påverkat utsläppsminsk-
ningen av framförallt svaveldioxid i Sverige, inkluderar:80 

• Omställning av industriell produktion 
• Effektivisering av processer 
• Ökad storskalighet i produktion
• Bränsleskifte.
 

Dessutom kan följande nya föreslag till internationella styrmedel utöver takdi-
rektivet och direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, ha relevans för 
utsläpp av försurande ämnen:

• Genomförandet av industriutsläppsdirektivet (IED). I detta anges branschvisa 
krav om användandet av bästa tillgängliga teknik (BAT) som lagligt bindande 
direktiv. Dessa antas kunna få betydande effekter på luftföroreningar, dock 
beroende av hur skarpa kraven blir.

• Nytt klimatpaket 2030. I januari 2014 lade kommissionen fram ett förslag 
om 40 procent minskning av koldioxid-utsläppen inom EU till år 2030, jäm-
fört med 1990, att en energieffektivisering om 27 procent ska uppnås, samt 
att 27 procent av konsumerad energi inom EU ska komma från förnybara 

79 Naturvårdsverket 2011. Nationell plan för kalkning 2011-2015. Rapport 6449.
80 SMED, 2014, Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i SMED Rapport Nr 

150.
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energikällor. I oktober 2014 fattade Europeiska rådet beslut om dessa mål.81 
Klimatpaketet kan få betydelsefulla effekter även för utsläpp av för-surande 
ämnen. Dock bör här noga poängteras att det i vissa fall kan finnas ett kon-
fliktförhållande mellan användandet av biobränsle och försurning, och att 
effekterna på försurning i Sverige därmed kan bli negativa. 

• Skärpta emissionskrav för arbetsmaskiner. Frågan diskuteras för tillfället 
inom EU och ett förslag från kommissionen väntas under våren år 2015. Vid 
ett eventuellt beslut väntas detta främst ha effekt på utsläpp av kväveoxider 
samt partiklar.

3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 

3.1.1 nedfall av försurande ämnen

De mest centrala internationella och nationella styrmedlen mot försurning fort-
sätter att ytterligare begränsa utsläpp och nedfall av svaveldioxid och kväveoxider 
i Sverige, vilket är nödvändigt för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt. 
Trots denna positiva utveckling, kommer preciseringen inte att nås, det vill säga år 
2020 kommer det fortfarande att finnas delar av landets skogs- och sjöareal med 
överskridande av kritisk belastning. Arealen skogsmark som överskrider kritisk 
belastning i Sverige beräknas 2020 vara cirka 2 procent.82 Arealen avrinningsom-
råde som överskrider kritisk belastning i Sverige beräknas år 2020 och även år 
2030 vara cirka 11 procent.83 Beräkningar visar att det kommer vara omöjligt att 
nå ett icke-överskridande av kritisk belastning för försurning av sjöar och avrin-
ningsområden i Sverige även till år 2030 (figur 3.6). Överskridandet av kritisk 
belastning för försurning i sjöar och avrinningsområden kan minska, men ett icke-
överskridande kommer inte att nås genom prognosticerade internationella och 
nationella utsläppsminskningar.

En orsak till att preciseringen påverkan genom atmosfäriskt nedfall inte kan 
nås, är att det sker en stadig ökning av utsläpp av kväveoxider från den interna-
tionella sjöfarten som idag står för cirka en fjärdedel av nedfallet av kväveoxider 

81 Europeiska rådet, 2014. Slutsatser om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/145366.pdf.

82 Åström,S och Lindblad,M, 2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVL-rapport B2143.

83 Fölster, J., Valinia, S., Sandin, L., och Futter, M., 2014. För var dag blir det bättre men bra 
lär det aldrig bli. SLU, rapport 2014:20.
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över Sverige. När det gäller sjöfarten finns behov av nya styrmedel främst riktade 
mot utsläpp av kväveoxider. 

Andel av Sveriges yta med överskridande av kritisk belastning. Arealen omfattar sjöarna och deras 
tillrinningsområden.84

3.1.2 skogsBrukets försurande påverkan

Skogsbrukets utveckling har också betydelse för om miljökvalitetsmålet som hel-
het ska kunna nås. I dagsläget står skogsbruket i genomsnitt för cirka hälften av 
försurningstrycket på skogsmark på de marker där GROT tas ut, men de arealer 
som hittills har påverkats är relativt begränsade. Totalt har GROT-uttag gjorts på 
cirka 1 miljon hektar, eller drygt 4 procent av arealen produktiv skogsmark. Om 
man antar oförändrat skogbruk kommer dock den arealen att fördubblas till år 
2030. Skogsbrukets påverkan är störst i södra Sverige, men betydligt lägre i norr 
eftersom  uttaget av skogsbränsle är lågt där. Även traditionellt skogsbruk med 
stamuttag bidrar till försurningen, om än i mindre grad, men å andra sidan har det 
påverkat all produktiv skogsmark i Sverige under lång tid. Försurningstrycket från 
skogsbruk gör att markens återhämning från försurning försvåras eller omöjlig-
görs. Betydelsen för återhämtning i sjöar och vattendrag är mindre och mer osäker.  

Preciseringen om påverkan genom skogsbruk är inte uppfylld vad gäller tillräck-
liga förutsättningar för anpassningar och motåtgärder. Askåterföring görs idag 

84 Fölster.J. och Valinia, S..2010. Försurningsläget i Sveriges ytvatten år 2010. SLU, Inst. för 
vatten och miljö. Rapport 2012:5.

Figur 3.6. Överskridande av kritisk belastning för försurning av sjöar 1980–2010
samt prognos för 2020 och 2030

 KÄLLA: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Andel av Sveriges yta med överskridande av kritisk belastning. Arealen omfattar sjöarna
och deras tillrinningsområden.
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på 20 procent av arealen, men utvecklingen fram till 2020 är osäker. Dessutom 
finns ett uppdämt behov av åtgärder för GROT-uttag under minst ett decennium  
eftersom askåterföring inte skett alls eller i mycket liten omfattning. Den årliga 
påverkan av skogsbruket är i dagsläget relativt liten, men åtgärdsunderskottet 
ökar successivt. När det gäller åtgärder inom skogsbruket vad gäller askåterföring 
anpassat biomassauttag och trädslagbyte, är den nationella rådigheten stor, men 
åtgärder som trädslagsbyte tar mycket lång tid att genomföra i större skala. Utta-
get av skogsbränsle från skogen påverkas även av internationella energimarknader 
och EU-krav på andelen förnybar energi.85  

3.2 Andra aspekter av målet
I tabell 3.2 (sist i kapitlet) ingår enbart de preciseringar som uttrycker påverkan 
för målet: Det är; precisering 1 (Påverkan genom atmosfäriskt nedfall ) och pre-
cisering 2 (Påverkan genom skogsbruk). Anledningen är att för detta miljökvali-
tetsmål används kriteriet att tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är 
beslutade och förväntas vara genomförda till 2020 för att bedöma om miljökva-
litetsmålet är uppfyllt eller inte. Tillståndspreciseringarna 3 (Försurade sjöar och 
vattendrag) och 4 (Försurad mark) tillåts uppnås senare.

Avseende preciseringarna 3 och 4 kan mycket kort konstateras att fortsatt svag 
återhämtning av försurningstillståndet i sjöar och vattendrag förväntas till år 2020 
och år 2030.86 I den förra fördjupade utvärderingen gjordes bedömningen att det 
idag inte sker någon återhämtning i skogsmarken och att någon mer omfattande 
återhämtning inte kan förväntas till år 2020.87 Denna bedömning gäller fortfaran-
de, men det finns ändå tecken på att en återhämtning i skogsmark har påbörjats, 
särskilt i sydvästra Sverige.

3.3 bedömningen av målet som helhet

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uPPNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS 

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.  

Den viktigare orsaken till att miljömålet inte uppnås är att tillräckliga styrmedel 
ännu inte är beslutade för att minska utsläppen av försurande ämnen i Europa och  
från den internationella sjöfarten, till nivåer som ger skydd för mark och vatten i 
Sverige. Även om EU:s reviderade luftvårdsstrategi träder i kraft med god ambi-
tionsnivå, beräknas den kritiska belastningen på skogsmark och sjöar inte att 
kunna nås i alla delar av Sverige. Den nationella rådigheten är begränsad när det 

85 Energimyndigheten,2013. Energiläget 2013.
86 Åström,S och Lindblad, M, 2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 

försurning och övergödning? IVL-rapport B2143.
87 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 

Naturvårdsverket Rapport 6500.
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gäller att påverka nedfallet, vilket gör det extra angeläget för Sverige att verka för 
höga ambitionsnivåer i det internationella arbetet. 

En annan bidragande orsak till att målet som helhet inte kan nås till 2020, 
är skogsbrukets försurande påverkan som har tilltagit under de senaste 10 åren 
genom att uttaget av skogsbränsle i form av GROT har ökat avsevärt. Nuvarande 
styrmedel för att åstadkomma en kompensation för försurning i form av askåter-
föring och anpassning har inte varit tillräckliga. En viss förbättring kan åstadkom-
mas till 2020 men ytterligare styrmedel bedöms vara nödvändiga för att uppnå en 
tillräcklig begränsning av skogsbrukets försurande påverkan. 

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

uTVEcklINGEN I MIljöN äR PoSITIV.

År 2030 förväntas Sverige vara bland de länder inom EU som har störst kvarstå-
ende överskridande av kritisk belastning för skogsmark och sjöar. Den långsamma 
återhämtningen från försurning har att göra med de skandinaviska ekosystemens 
höga känslighet. Hundraprocentig återhämtning av alla drabbade ekosystem kan 
inte nås till 2030, ens om de europeiska svavelutsläppen skulle reduceras till noll, 
men depositionsminskningar innebär att den areal som förblir försurad  
minskar.88  

4.1 Nedfall av försurande ämnen 

4.1.1 prognos för utsläpp (eXklusive internationell sjöfart)  

fram till 2020, 2030 oCH 2050

Utsläppen av svaveldioxid i Europa förväntas enligt beräkningar gjorda av IIASA 
att minska med cirka 40 procent från 2005 till 2010 och bedöms därefter minska 
med ytterligare 53 procent fram till 2030.89 Utsläppen av kväveoxider förväntas 
minska med cirka 25 procent från 2005 till 2010 och beräknas därefter minska 
med ytterligare cirka 25 procent till 2030. Utsläppen av ammoniak förväntas 
minska med cirka 6 procent till 2010 och därefter vara i det närmaste konstanta 
fram till 2030. 

Resultat från svenska scenarioanalyser har visat att det inte finns något enskilt 
land som genom ytterligare utsläppsminskningar 2020 och 2030 skulle kunna 

88 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, NV-10577-11.

89 Baserade på Amann m. fl., 2014. The Final Policy Scenarios of the EU Clean Air Policy 
Package. TSAP Report #11, Laxenburg, Austria.: International Institute for Applied 
Systems Analysis.
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förbättra den svenska försurningssituationen nämnvärt.90 Analyserna utgick från 
scenarier där redan alla tillgängliga utsläppsrenande tekniker skulle vara genom-
förda i EU:s medlemsländer. Däremot antogs inga åtgärder som omfattar beteende- 
förändringar. För år 2030 beräknas åtgärder inom el- och värmesektorn samt 
inom transportsektorn bidra till minskat överskridande. I de sammanvägda scena-
rierna var det framför allt utsläppsminskning av svaveldioxid som hade effekt på 
överskridandet av kritisk belastning. Modellresultaten tyder dock på att försur-
ningspåverkan från utsläpp inte kommer att minska i den grad att miljökvalitets-
målet nås till 2020, inte heller till 2030.

Inom Naturvårdsverkets forskningsprogram CLEO har scenarier för deposition, 
skogsbruk och klimatförändringar tagits fram. Historiska uppskattningar och 
prognoser för framtida utsläpp av luftföroreningar samlades i ett scenario kallat 
CLEO Eurobase och bygger dels på europeiska scenarier som ligger till grund för 
den pågående revideringen av EU:s luftpaket (emissioner i tidsperioden 2005 till 
2030), dels på resultat från europeiska forskningsprogram (emissioner i tidsperio-
derna 1960–2000 och 2035–2050).91 Det sammanställda scenariot visar att efter 
en lång period av dramatiskt minskande utsläpp från 1980, ökar de europeiska 
utsläppen av svaveldioxid något under perioden 2025–2030. Denna trend kan om 
ytterligare skärpningar inte införs, mycket väl fortsätta, driven främst av länder 
utanför EU. Utsläpp av kväveoxider i Europa minskar fram till 2030 men ökar 
därefter. För ammoniak är utvecklingen i mycket hög grad beroende på jordbruks-
sektorns utveckling. CLEO Eurobase antyder en minskning av ammoniakutsläp-
pen mellan år 1990 och år 2010 och sedan en långsam ökning fram till år 2050. 

Nedan beskrivs prognosen för utsläpp från den internationella sjöfarten.

4.1.2 prognos för utsläpp från internationell sjöfart  

fram till åren 2020, 2030 oCH  2050

En utvärdering och prognos för utsläpp från internationell sjöfart har gjorts som 
underlag till arbetet med EU:s reviderade takdirektiv och strategi. År 2005 var 
utsläppen av svaveldioxider och kväveoxider från sjöfarten på hav som omger 
Europa cirka 1,7 miljoner ton  respektive 2,8 miljoner ton. Antaganden i rapport-
en, bland annat om inräknad trafik, emissionsfaktorer och trafiktillväxten, medför 
ett beräknat lägre bidrag från sjöfarten än en del andra uppskattningar, exempel-
vis gjorda av EMEP.92  

90 Åström, S och Lindblad,M, 2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVL-rapport B2143.

91 CLEO, 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Rapport till Naturvårdsverket  inför 
Fördjupad Utvärdering 2015. NV-02567-15.

92 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s, NV-10577-
11.
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Om inga ytterligare åtgärder vidtas förutom redan ingångna internationella avtal 
och fattade beslut (baselinescenariot), beräknas utsläppen från den inter-nationella 
sjöfarten i Östersjön och Nordsjön påverkas på följande sätt.93 

• Jämfört med år 2005 beräknas utsläppen av svaveldioxid i Östersjön och 
Nordsjön minska med 95 procent till år 2020. Utsläppen av kväveoxider 
beräknas minska med 17 procent i Östersjön och 13 procent i Nordsjön. 

• Den internationella sjöfarten beräknas öka påtagligt efter 2020 i Östersjön 
och Nordsjön, med 18 procent till 2030 och med 50 procent till 2050 vilket 
kommer leda till ökade utsläpp av kväveoxider efter 2020 och fram till 2030.

• Till år 2050 förväntas samtliga utsläpp öka med cirka 25-30 procent jämfört 
med 2030. 

4.2 Skogsbrukets försurande påverkan 

4.2.1 prognos för utveCklingen fram till 2020, 2030 oCH 2050

Utvecklingen sedan slutet av 1990-talet pekar sammantaget på en betydande 
ökning av skogsbrukets försurande påverkan i form av GROT-uttag. Under de 
senaste 3–4 åren har den ökningen avstannat. Det samlade försurningstrycket 
från skogsbruket fortsätter dock att öka eftersom kompensationsåtgärderna är 
otillräckliga. Användningen av trädbränslen i fjärrvärmesektorn, som ökade 
under lång tid, har efter 2008 legat på en relativt konstant nivå. Sjunkande priser 
på GROT minskar dessutom incitamentet för markägaren att ta ut GROT och 
betala för askåterföring, särskilt i norra och mellersta Sverige. Den mest sannolika 
utvecklingen fram till 2020 vad gäller GROT-uttaget för energiändamål, är att 
konkurrensen med avfallsbränslen kommer att bestå och att efterfrågan på GROT 
förblir oförändrad eller eventuellt minskande. 

Skogsbrukets möjligheter att genomföra åtgärder för att minska försurnings-
trycket fram till 2020 bör kunna öka. Det kan ske genom information och utbild-
ning, engagemang hos skogsägarföreningar och tekniska förbättringar när det 
gäller att t.ex. sprida aska. En begränsande faktor kommer sannolikt att vara 
kostnadsläget som kommer att förbli pressat. Tillgången på aska av tillräckligt 
god kvalitet för spridning i skog har bedömts till cirka 150 000 ton per år, det vill 
säga cirka 4–5 gånger mer än som används idag, vilket teoretiskt sett räcker för 
att täcka behovet i nuläget.94  

Resultaten från Naturvårdsverkets forskningsprogram CLEO visar att GROT-
uttag innebär en konfliktrisk mellan åtgärder för Begränsad klimatpåverkan och 
Bara naturlig försurning. Risken finns i hela Sverige, men den är störst i de södra 

93 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, tabell 17. NV-10577-11.

94 Svenska Energiaskor AB. http://www.energiaskor.se/.
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delarna. Även om de försurande effekterna till följd av GROT-uttag förväntas vara 
små går de i fel riktning, och beräknas även att öka på sikt. Askåterföring är ett 
sätt att motverka konfliktrisken mellan miljökvalitetsmålen. Ökad gödsling utgör 
också en försurningsrisk på grund av nitratläckage. Risken är störst i de mer  
kväverika områdena i sydvästra Sverige.95 Nuvarande allmänna råd för konven-
tionell gödsling är utformade så att risken för förhöjd kväveutlakning ska kunna 
minimeras.

Effekterna av klimatförändringar, deposition och skogsbruk förväntas vara 
relativt små till 2030 eftersom markprocesserna är långsamma. Förändringar i 
klimatet kan på sikt betyda mer för kväveläckaget än förändringar i nedfall och 
skogsbruk. Klimatrelaterad påverkan genom exempelvis stormar kan ge ökade 
havssaltepisoder i sura skogsmarker, vilket kan leda till kraftiga surstötar, stormar 
och skadeangrepp kan innebära större effekter på kväveutlakning och försurning 
i kväverika marker96. Sammanfattningsvis talar det mesta för att skogsbrukets 
samlade försurande påverkan kommer att öka något. Detta kan ske även om 
uttaget av GROT skulle minska något och även om kompensationsåtgärder som 
askåter-föring skulle öka i omfattning. Potentialen för avverkning kommer att öka 
på grund av klimatförändringarna. Behovet av att minska växthusgasutsläppen 
både nationellt och globalt talar också för att biomassa från skogen fortsatt kom-
mer att användas som ett bränsle med låga koldioxidutsläpp. Hur användningen 
av GROT kommer att förändras är dock osäkert. Användningen inom fjärrvärme-
sektorn kommer sannolikt inte att öka påtagligt fram till 2020, men användning 
som biodrivmedel kan komma att expandera om Sverige ska kunna nå målet om 
att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser 2050 enligt regeringens ambition.97  

4.3 försurade sjöar, vattendrag och skogsmark
Fram till 2020 och 2030 förväntas en fortsatt svag återhämtning av försurnings-
tillståndet i sjöar och vattendrag, även om prognosen blir mer osäker ju längre 
framåt i tiden den blickar, inte minst på grund av klimatförändringar vars effekter 
bidrar till osäkerheten. Den viktigaste orsaken till att återhämtningen inte för-
väntas bli fullständig är skogsbrukets försurande påverkan och de kvarvarande 
utsläppen av försurande ämnen.98 I CLEO-rapporten visar scenarier med mer 
intensivt framtida skogsbruk på en återhämtning från försurningen till 2030, men 
därefter en viss återförsurning till 2100. Andelen försurade sjöar år 2100 beräknas 

95 CLEO, 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Rapport till Naturvårdsverket inför 
Fördjupad Utvärdering 2015. NV-02567-15.

96 CLEO, 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Rapport till Naturvårdsverket inför 
Fördjupad Utvärdering 2015. NV-02567-15.

97 Regeringen, Sverige - ett land utan klimatutsläpp 2050, http://www.regeringen.se/
sb/d/15365.

98 Åström, S och Lindblad, M,  2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVL-rapport B2143.

B
A

R
A

 N
A
T

U
R

L
IG

 F
Ö

R
S

U
R

N
IN

G



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 191

dock vara lägre än idag.99 
I den förra fördjupade utvärderingen gjordes bedömningen att det idag inte sker 

någon återhämtning i skogsmarken och att någon mer omfattande återhämtning 
inte kan förväntas till år 2020.100 Denna bedömning gäller fortfarande.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Föregående avsnitt har visat att stora minskningar av utsläppen har skett de senas-
te decennierna tack vare framgångsrika internationella och nationella styrmedel 
och åtgärder. Trots denna positiva utveckling bedöms målet inte nås till år 2020. 

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet av insatser är allra störst på det 
internationella planet, där rådigheten är begränsad, och något mindre på det 
nationella planet där rådigheten är större. Av denna anledning ligger ett visst fokus 
på de insatser som beskrivs här på vad som kan behöva göras internationellt.

5.1 Insatser kopplade till det internationella miljöarbetet

5.1.1 Beslut om takdirektiv

Regeringen bör även fortsatt verka för ett stringent takdirektiv i EU-förhandlingen.  
Som tidigare konstaterats kommer inte ens omfattande ytterligare åtgärder i  
Europa (reviderat Göteborgsprotokoll och EU:s luftvårdsstrategi) vara tillräckliga 
för att miljökvalitetsmålets precisering påverkan av atmosfäriskt nedfall gällande 
nedfall ska kunna nås. 

I de länder som har stor påverkan på depositionen av svavel över Sverige finns 
högst potential för rening av utsläppen i sektorerna industriella processer, energi 
samt hushåll och service till 2020 och 2030. Energisektorn beräknas ha högst 
utsläpp. För kväveoxider är det utsläppsrening i sektorerna energi och industriell 
förbränning som har störst teknisk potential att minska utsläppen om man bortser 
från den internationella sjöfarten. För utsläpp av ammoniak är det omfattning 
och inriktning av jordbrukssektorn som fortsätter att dominera totalt i Europa. 
Utsläppsminskningar i ett enskilt land har liten effekt på svensk försurning (med 
undantag för ammoniak). Däremot kan viss förbättring nås om närliggande länder 
som Danmark, Polen och Tyskland minskar sina utsläpp.101 Av denna anledning är 

99 CLEO, 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Rapport till Naturvårdsverket inför 
Fördjupad Utvärdering 2015. NV-02567-15.

100 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Naturvårdsverket Rapport 6500.

101 Åström, S och Lindblad, M, 2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVL –rapport  B 2143.
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det helt centralt att Sverige fortsätter att verka för ett beslut om ett stringent tak-
direktiv i EU-förhandlingen.

Några av de direktiv och utsläppskrav som nu behandlas inom EU och som 
kan ha betydelse för försurningspåverkan på svensk miljö genom att utsläppen av 
kväveoxider beräknas minska, är direktivet för medelstora förbränningsanlägg-
ningar (MCP) och skärpta emissionskrav för arbetsmaskiner. Ett MCP-direktiv 
kan tidigast vara färdigt i slutet av 2015. För arbetsmaskiner är målet att återkalla 
nuvarande direktiv och istället skapa en förordning. Ett förslag från kommissio-
nen väntas under våren. 

5.1.2 införande av kvävekontrollområde (neCa) i östersjön

Regeringen bör verka för ett införande av kvävekontrollområde i Östersjön. Som 
tidigare konstaterats, förväntas utsläppen av kväveoxider från internationell sjö-
fart i Östersjön och Nordsjön börja minska fram till år 2020, och sedan öka något 
mellan 2020 och 2030. Internationell sjöfart är den sektor som i dessa havsom-
råden bedöms ha störst potential för utsläppsminskningar till år 2020 (242 kilo-
ton) och 2030 (486 kiloton).102 Även inom detta område är det viktigt att Sverige 
bidrar till höga ambitionsnivåer i det internationella arbetet, framför allt genom 
att verka för ett snabbt införande av kvävekontrollområde (NECA) i Östersjön, 
Nordsjön och Engelska kanalen. 

Helsingforskommissionen (HELCOM) har sedan den förra fördjupade utvärde-
ringen arbetat aktivt för att göra Östersjön till ett kvävekontrollområde (NECA) 
för att kunna införliva de hårdare gränser som stipuleras i annex VI till IMO 
MARPOL. Detta skulle innebära att nya fartyg i framtiden kommer att ha betyd-
ligt lägre kväveoxidutsläpp. De hårdare gränserna faller under det som kallas 
”Tier III” och ska träda i kraft den 1 januari 2016, dock endast för de vatten som 
ingår i kväveoxidkontrollområden.103 HELCOM har ännu inte kunnat enas om 
att skicka in en ansökan om NECA till IMO, framförallt på grund av Ryssland 
som menar att införandet måste vänta till dess att den tillgängliga teknologin 
är mer utvecklad och tillgången till anpassat bränsle är säkrad.104 Införande av 
NECA innebär att ny teknologi ska installeras på nybyggda fartyg som tas i drift. 
Att inrätta ett NECA i Östersjön och/eller Nordsjön kommer innebära att de fartyg 
som ska trafikera haven de närmsta 30 åren kommer behöva ta hänsyn till regel-
verket och installera SCR-katalysatorer eller genomföra bränslebyte105. Sveriges 

102 Åström,S och Lindblad, M,  2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVl rapport B 2143.

103 IMO, 2015.  http://www.imo.org/.
104 Portnews, 2015. http://portnews.ru/comments/1686/.
105 Främst till flytande naturgas LNG (Liquid Natural Gas).
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ståndpunkt är att tekniken idag finns på plats och även används på en del av våra 
fartyg.106 

Naturvårdsverket gör bedömningen att ett raskt införande av NECA i Östersjön 
och Nordsjön är nödvändigt för att Sverige på sikt ska klara miljökvalitetsmålen 
Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Frisk luft.107 

Då det tidigare inte varit klarlagt vilka positiva och negativa samhällsekono-
miska konsekvenser införandet av NECA i Östersjön och Nordsjön skulle få för 
såväl Sverige som övriga Europa, har detta nyligen utretts i en kostnads-nytto-
analys.108 Denna konstaterar att ett införande av NECA i Östersjön, Nordsjön och 
Engelska kanalen skulle leda till ett påtagligt minskat nedfall av oxiderat kväve 
över Sverige och på så vis påverka den svenska försurningsproblematiken.109  

De miljö- och hälsoeffekter som inkluderades i analysen var effekter på hälsa 
från långvarig exponering för partiklar (PM2,5) och effekter på grödor genom 
kväveoxiders påverkan på ozonbildning. Andra ekosystemeffekter orsakade av 
försurning och övergödning inkluderades inte på grund av svårighet att uttrycka 
dessa i kronor (monetarisera). Framtida utsläpp från landbaserade utsläppskäl-
lor baserades på samma utsläppsprognoser som används som underlag av EU-
kommissionen till de pågående förhandlingarna om ett nytt utsläppstaksdirektiv. 
Åtgärdskostnaderna baseras i analysen på vilket år som NECA införs, hur många 
fartyg som beräknas trafikera havsområdena, vilken typ av motorer och fartyg 
som reningsteknik installeras på.

Vid en sammanvägning av förväntade nyttor och åtgärdskostnader är det tyd-
ligt att både införande av NECA i Östersjön samt Nordsjön och Engelska kanalen 
skulle ge en samhällsnytta till 2030 som är större än kostnaderna för sjöfarten.  
Detta gäller trots konservativa antaganden gällande åtgärdskostnader, det vill säga 
att dessa sannolikt är överdrivna, och endast partiella värderingar av nyttan i ter-
mer av miljö- och hälsoeffekter. Med tanke på den försurning, och även övergöd-
ning, som orsakas av kväveoxidutsläpp, finns det goda skäl att tro att de positiva 
miljöeffekterna av införande av NECA är rejält underskattade110. En senare kom-
plettering av analysen visar att införandet av NECA-områden kan minska utsläp-
pen av NOx med 168 000 ton och kvävenedfallet över Sverige med ytterligare  
1 900 ton oxiderat kväve 2030, jämfört med basscenariot. Som jämförelse kan 
nämnas att för att uppnå samma nedfallsminskning över Sverige krävs att de 

106 Personlig kommunikation med Transportstyrelsen 2014-11-11.
107 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 

luftvårdspolitik  NV-10577-11.
108 Åström et al., 2014. Kostnadsnyttoanalys av kväveutsläppsområden i Östersjön och 

Nordsjön – med fokus på Sverige, nr U 4976, november 2014.
109 Åström et al., 2014. Kostnadsnyttoanalys av kväveutsläppsområden i Östersjön och 

Nordsjön – med fokus på Sverige, nr U 4976, november 2014.
110 Åström m fl. 2014. Kostnadsnyttoanalys av kväveutsläppsområden i Östersjön och 

Nordsjön – med fokus på Sverige, nr U 4976, november 2014.
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svenska utsläppen av NOx minskar med 29 000 ton eller att utsläppen från Polen 
minskar med 196 000 ton 2030 jämfört med basscenariot111.

5.2 Insatser kopplade till det nationella miljöarbetet

5.2.1 insatser för att minska skogsBrukets försurande påverkan

Skogsstyrelsen och skogs- och energinäringen bör genomföra åtgärder kopplade 
till askåterföring. I Energimyndighetens syntes av det forskningsprogram om 
skogsbränsle som genomfördes under perioden 2007–2011 utvärderas resultaten 
av att stort antal fältexperiment och modellstudier.112 Resultaten indikerar att 
ett omfattande skogsbränsleuttag påverkar möjligheterna att nå miljömålet, men 
att ett ökat uttag skulle kunna vara möjligt utan att det innebär en konflikt med 
miljökvalitetsmålet. Detta förutsätter exempelvis att askåterföring utförs där det 
finns ett kompensationsbehov enligt Skogsstyrelsens rekommendationer och/eller 
ett minskat uttag i kraftigt försurningsdrabbade områden. Det förutsätter även en 
förbättrad uppföljning av åtgärder inom skogsbruket. I slutrapporten från aktörs-
rådets arbete för ökad askåterföring presenteras förslag på åtgärder för att minska 
skogsbrukets försurande påverkan:113  

Informations- och utbildningsinsatser
• Förstärkt informations- och utbildningsverksamhet om skogsbränsleuttag 

och askåterföring i olika sammanhang och mot olika intressentgrupper samt 
inom, geografiskt begränsade områden där förutsättningar för att få igång 
askåterföring finns.

Certifiering av askåterföringsentreprenörer
• Verka för att askåterföringsentreprenörer ska kunna certifiera sig enligt  

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

Utveckling av teknik och metodik
• Genom att omvandla askan till en produkt (genom till exempel pelletering 

eller granulering) kan intresset för och möjligheten till askåterföring öka. 
• Utveckling av teknik och logistik för att säkerställa kvaliteten och  

effektivisering av askåterföring. 
Avslutningsvis kan även konstateras att det idag finns en brist vad gäller tillsyn 

kring genomförandet av askåterföring. Det är idag ett problem att man inte följer  

111 Åström S m.fl., 2014. Kostnadsnyttoanalys av kväveutsläppsområden i Östersjön och 
Nordsjön-med fokus på Sverige, Kompletterande analys.  IVL U nr 4976, november 2014

112 Energimyndigheten, 2012. Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle. ER 2012:08.
113 Skogsstyrelsen, 2014. Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring, dnr 

2012/2850.
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upp om askan läggs på de marker där den behövs som mest. Skogsstyrelsens 
rekommendationer ger ledning, men det finns ingen uppföljning av hur väl rekom-
mendationerna följs.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bör i samverkan utreda om det finns marker 
där uttag av GROT inte bör ske samt peka ut områden där askåterföring är sär-
skilt angelägen. 
En strategi bör tas fram om hur ett uttag av biomassa kan ske inom skogsbruket 
utan att måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning påverkas 
negativt. På ett regionalt plan behöver det klargöras vilka de försurningskänsliga 
områden är i länet och vilka åtgärder som bör vidtas, t.ex. askåterföring eller 
anpassat biomassauttag.

Naturvårdsverket anser att skogsbruket även på andra sätt än askåterföring,  
bör anpassas till växtplatsens försurningskänslighet, det vill säga en ståndorts-
anpassning. 
Existerande metoder, tillämpningar och rekommendationer kan behöva utvecklas 
ytterligare. Genom en anpassad skogsskötsel som även innefattar minskat, eller 
inget, uttag i kraftigt försurade områden kan den försurningspåverkan på mark 
och ytvatten som skogsbruket står för motverkas. I den fördjupade utvärderingen 
från år 2012 finns en mer detaljerad beskrivning114 men potentiella åtgärder 
omfattar bl.a. att i de mest försurningspåverkade områdena noga överväga om 
uttag av grenar och toppar bör begränsas eller helt och hållet avstås ifrån, öka 
andelen lövskog, etablera skyddszoner vid sjöar och vattendrag, samt skärmställ-
ning i samband med slutavverkning. 

forskningsbehov
För att på ett bra sätt kunna säkerställa när miljökvalitetsmålet är nått, behövs en 
översyn av bedömningsgrunder och indata till de modeller som används vid för-
surningsbedömning. Vidare finns behov av kostnadseffektivitetsanalyser för åtgär-
der som minskar utsläppen av kväve och svavel. 

Överskridande av kritisk belastning
Konceptet ”kritisk belastningsgräns” togs fram som ett mått för att uppskatta 
försurningsproblem under en period då utsläpp och deposition av försurande luft-
föroreningar var höga. Sedan dess har utsläpp av främst svaveldioxid och  
kväveoxider minskat kraftigt i Europa. Konceptet kan nu behöva kompletteras 
med andra mått och perspektiv med tanke på de låga utsläppen och den ackumu-
lerade höga försurningspåverkan i ekosystemen. Några specifika utredningsbehov:   

114 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Naturvårdsverket Rapport 6500.
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– En översyn av kriteriet för återhämtning i sjöar som används vid beräkning 
av kritisk belastning med beaktande av andra länders beräkningssätt. 

– En ökad kunskap om kolets och svavlets dynamik behöver implementeras i 
de geokemiska modeller som används för beräkning av försurning och över-
skridande av kritisk belastning.

Analys av vilka mått och indikatorer som i framtiden bör användas för bedömning 
av försurning i skogsmark.
Redovisningen av trender i markförsurningen över tid försvåras av att tillståndet 
påverkas av många faktorer. Några av de frågor som behöver besvaras är:  

– Vad styr återhämtningsförloppet i olika skogsekosystem och vilken betydelse 
har  markens kvävestatus? 

– Vilken betydelse har en förändring i jonstyrka i marken, på pH och ANC? 
– Vilken betydelse har ackumulering och nedbrytning av organisk substans i 

marken för markens syra-bas status?
– I vilken grad påverkar effekter av klimatrelaterade störningar (t.ex. insekts-

angrepp, stormskador, havssaltsepisoder och perioder av torkstress) försur-
ningsstatus i mark- och ytvatten?

– Behöver indikatorn för skogsmarkens försurningsstatus revideras, och vad 
ska den i så fall baseras på?  

Analys av vilka mått som i framtiden bör användas för bedömning av  
försurning i ytvatten 
I takt med minskad deposition ökar kravet på att finjustera indata och modeller 
för att beskriva återhämtningen. Några av de saker som behöver beaktas är:

– Kunskapen om naturliga bakgrundshalter för svavelföreningar i vatten behö-
ver ökas för att ge realistiska förväntningar på återhämtningens slutpunkt 
och för att ge säkrare modellering av referenstillstånd och prognoser.

– Kunskapen om kopplingen mellan mark och ytvatten behöver förbättras för 
att bättre kunna förstå återhämtningen av ytvatten, samt förutspå effekter på 
ytvatten vid GROT-uttag , askåterföring och kvävegödsling.

– Modelleringsarbetet behöver kompletteras med prognoser för olika scenarier 
för att visa på vilken vattenkvalitet som är teoretiskt möjligt att uppnå.

Trendanalyser inom miljöövervakningen 
Inom miljöövervakningen bör dataunderlaget till och själva analysen av trender 
ses över för att minska osäkerheterna.
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Styrmedelsanalyser
Som ett led i genomförandet av det kommande takdirektivet bör utredas vilka 
styrmedel som är mest kostnadseffektiva för att minska kväveoxidutsläppen. 
Även analyser av kostnadseffektivitet för att minska svaveldioxidutsläppen från 
industriella processer, som beräknas vara den viktigaste svenska utsläppskällan år 
2020, vore värdefullt.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet förväntad 
måluppfyllelse 
till 2020

påverkan av 
atmosfäriskt 
nedfall

nedfall av 
försurande 
ämnen  
(=precise-
ringen)

65 procent
denna siffra 
är en mycket 
grov uppskatt-
ning baserad 
på produktiv 
skogsmark 
och sjöar. 
Historisk 
deposition har 
inte beaktats.

preciseringen 
nås när inget 
överskridande 
av kritisk belast-
ning finns vare 
sig i sjöar eller 
skogsmark.  

ej uppnått 
vare sig i 
sjöar eller 
skogsmark.

främst orsakat 
av utsläpp från 
andra länder 
samt från inter-
nationell sjöfart. 
den nationella 
rådigheten är 
begränsad. 
samtidigt ingår 
sverige i de inter-
nationella forum 
där besluten om 
styrmedel och 
åtgärder fattas.

även om 
utvecklingen i 
miljön är positiv 
kommer preci-
seringen inte att 
nås till 2020. 
arealen avrin-
ningsområde 
som överskrider 
kritisk belast-
ning i sverige 
beräknas 2020 
vara cirka 
11 procent 
och arealen 
överskriden 
skogsmark 2 
procent. 

2 2 nej

påverkan genom 
skogsbruk

skogsbrukets 
försurande 
påverkan  
(=precise-
ringen)

35 procent 
denna siffra 
är en mycket 
grov uppskatt-
ning baserad 
på produktiv 
skogsmark 
och sjöar. 
Historisk 
påverkan av 
skogsbruk har 
ej beaktats.
tidsperspek-
tivet är helt 
avgörande.

ej specificerat 
ännu.

precise-
ringen om 
skogsbrukets 
försurnings-
påverkan 
kan grovt 
sägas vara 
uppfylld till  
20 procent 

stor nationell 
rådighet

det saknas 
idag tillräckliga 
styrmedel för 
att minska 
skogsbrukets 
försurande 
påverkan. 
Behoven av 
klimatanpass-
ningar i samhäl-
let bedöms öka 
och så även 
efterfrågan på 
biobränsle. 
detta gör att 
målet, trots 
stor nationell 
rådighet, ej kan 
bedömas upp-
nås till 2020. 

2 2 nej
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* kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 3.2. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning nås
Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms uppfyllt om tillräckliga styrmedel/åtgärder beslutats för att miljökvaliteten ska kunna nås  
på sikt. De två faktorer som påverkar försurningen är nedfall av försurande ämnen och skogsbruk. Nuvarande styrmedels och åtgärders 
effekt i tabellen anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut tillräckliga och 1 visar att kun-
skapen är bristfällig. Bedömningen avser om preciseringen nås. 
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GIFTFRI MILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i, eller utvunnits av, samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna. 

Regeringen har fastställt sex preciseringar: 

DEN SAMMANlAGDA ExpoNERINGEN föR kEMISkA äMNEN: Den sammanlagda expone-
ringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller 
den biologiska mångfalden. 

ANVäNDNINGEN AV SäRSkIlT fARlIGA äMNEN: Användningen av särskilt farliga ämnen 
har så långt som möjligt upphört. 

oAVSIkTlIGT bIlDADE äMNEN MED fARlIGA EGENSkApER: Spridningen av oavsiktligt  
bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, 
utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytnings-
produkter är tillgängliga. 

föRoRENADE oMRåDEN: Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att  
de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

kuNSkAp oM kEMISkA äMNENS MIljö- ocH HälSoEGENSkApER: Kunskap om kemiska  
ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning. 

INfoRMATIoN oM fARlIGA äMNEN I MATERIAl ocH pRoDukTER: Information om  
miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Sammanfattning

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uppNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR uTVEcklINGEN I MIljöN.

Flödet av farliga ämnen i kemiska produkter och varor fortsätter att öka i samhäl-
let och globalt. Farliga ämnen kan frigöras och spridas i produktion, användning 
och i avfallshanteringen. Återvinning av varor och material som innehåller farliga 
ämnen kan göra att dessa på nytt exponerar människor och miljö. 
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Farliga ämnen som har skapats i, eller utvunnits av, samhället förkommer fortfa-
rande i halter som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Positivt är att halterna av vissa farliga ämnen, där åtgärder vidtagits, minskar i 
miljön. Sådana ämnen minskar även i hälsorelaterade övervakningar. Kunskapen 
om hur ämnen påverkar miljö och hälsa växer, och är i ökande utsträckning till-
räcklig för att vidta åtgärder. För många misstänkt farliga ämnen saknas dock 
fortfarande tillräckliga data om deras effekter och om exponering och resulteran-
de halter i människa och miljö. För att fånga upp nya problem och följa effekterna 
av vidtagna åtgärder, skulle utökad övervakning av både miljö och människors 
hälsa behövas.

Viktiga administrativa styrmedel finns på plats som gör att förutsättningarna 
att uppnå miljökvalitetsmålet förbättrats, även om effekterna ännu inte är tydliga. 
Inom EU finns en rad rättsakter som lägger grunden för arbetet, men processerna 
för att t.ex. få nya begränsningar av farliga ämnen som är beslutade inom dessa, 
har visat sig vara onödigt omständliga och därmed kostsamma, vilket gör att nya 
beslut kommer fram i alltför långsam takt. Tillsynen visar att det är mycket goda 
effekter av arbetet med att få upp ämnen på kandidatlistan och att kräva tillstånd. 
Lagstiftningen behöver även utvecklas. Särskilt gäller det kemikalier i varor, hor-
monstörande ämnen, nano-material och kombinationseffekter. Regler för giftfria 
kretslopp behöver utvecklas för att motverka att farliga ämnen vid återvinning på 
nytt exponerar människor och miljö.

Framgångarna med en ny kvicksilverkonvention och nya ämnen, vilka är listade 
i existerande konventioner, visar att de globala styrmedlen fungerar. Positivt är 
också det ökade intresset från många företag och branscher att frivilligt ersätta 
farliga ämnen, samt arbetet med att sätta kemikaliekrav vid offentliga upphand-
lingar. Åtgärder för att stödja och underlätta detta arbete behövs.

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 förekomst av farliga ämnen i människor oCH miljö 

Åtgärder ger effekt men problem kvarstår
En positiv utveckling ses i flera fall för några av de mer välkända miljögifterna där 
omfattande nationella och internationella åtgärder satts in. Halterna i miljön har 
t.ex. minskat för organiska ämnen, såsom DDT, PCB:er och vissa bromerade flam-
skyddsmedel, vilket kan belysas av exempelvis miljömålsindikatorn miljö- förore-
ningar i modersmjölk (se figur 4.1). Även flamskyddsmedlet hexabromcyklo- 
dodekan (HBCDD) och det perfluorerade ämnet perfluoroktansulfonat (PFOS), 
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som mäts bland annat i sillgrissleägg, har under de senaste åren börjat plana ut 
eller minska1. Trots detta är nivåerna av vissa ämnen i människokroppen och 
miljön fortfarande ett problem. Dioxiner, PCB och DDE förekommer fortfarande 
i högre halter i organismer från Östersjön än Västerhavet. Dessa och andra bio-
ackumulerande och långlivade ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och 
miljön, utgör långvariga hot, som dock sakta kan avta om ämnena fasas ut. 

 

Oavsiktligt bildade ämnen är fortfarande ett problem
Halterna av de idag mest välkända oavsiktligt bildade ämnena med farliga egen-
skaper minskar i modersmjölk. De har även minskat i fet fisk från Östersjön de 
senaste årtiondena. Men minskningen av halter i biota har avstannat i de flesta 
vatten runt Sveriges kust de senaste åren och gränsvärdet för matfisk överskrids 
fortfarande. Om inga insatser görs för att begränsa utsläppen till luft i Europa, 

1 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PFOS-i-sillgrissleagg/.

PCB 153

Index

Figur 4.1. Miljöföroreningar i modersmjölk 1996–2012

 KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET, SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Analyserna av modersmjölk från förstföderskor boende i Uppsalaregionen visar att PCBer, DDE 
(nedbrytningsprodukt av DDT), dioxiner och PBDE (bromerat flamskyddsmedel) fortfarande 
förekommer, men halterna minskade mellan åren 1996 och 2012 med 5–7 procent per år.
Halterna av dessa föroreningar i modersmjölk minskar endast långsamt trots att användning och 
spridning begränsats. PCB och DDT är sedan lång tid förbjudna och användningen har upphört. 
Vissa bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits för att 
begränsa oavsiktlig bildning av dioxiner. Figuren visar att begränsningsåtgärderna fungerar 
såtillvida att halterna avtar. För långlivade ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och 
miljö är dock processen långsam, vilket bidrar till att det är särskilt svårt att nå Giftfri miljö.
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kommer dioxinhalterna i strömming även i fortsättningen att överskrida nivåerna 
EU:s gränsvärden. Dioxiner och furaner hittas även frekvent i slam från avloppsre-
ningsverk. De sprids även till Östersjön via förorenade sediment samt via partiklar 
i grund- och ytvatten från dioxinförorenade markområden. Småskalig förbränning 
är en betydande källa till oavsiktligt bildade ämnen. 

Persistenta ämnen sprids från kemiska produkter och varor 
Konsumtionen av varor inom EU ökar. En stor del av varorna produceras i länder 
med svagt utvecklad kemikaliekontroll. Ämnen kan avges från varorna. Det finns 
stor okunskap om avfallshantering och exakt vilka ämnen som sprids från vilka 
varor under användning. 

Ett exempel på ämnen som sprids från varor är perfluorerade ämnen. Dessa kan 
finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brand-
släckningsskum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och 
elektronikindustrin. Flera av dessa ämnen är mycket beständiga och har vid höga 
doser påverkat ämnesomsättningen, reproduktionsförmågan och levern hos för-
söksdjur.

Halterna av perfluorerade alkylsyror (t.ex. PFOS och PFOA) i serum från unga 
män, visade på sjunkande halter från år 2010 till år 2013, vilket tyder på en 
förändrad användning2. Mätningar i miljön visar däremot att halten av perfluor-
oktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA) ökar oroväckande i uttrar3. 

År 2013 uppmärksammades att perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) spritts till 
grundvattnet och därmed kontaminerat dricksvatten i flera svenska kommuner. 
SLU redovisade år 2014 en undersökning där PFAS uppmättes i vatten från 44 
olika ställen i älv- och åmynningar efter den svenska kusten4. Tretton olika per-
fluorerade alkyl substanser återfanns. För en av dessa, perfluorooktansulfonsyra/
sulfonat (PFOS), finns en miljökvalitetsnorm fastställd. Miljökvalitetsnormen 
överskreds vid 12 av de 44 undersökta provtagningsställena. 

Farliga metaller 
För de särskilt farliga metallerna bly, kadmium och kvicksilver har nedfallet från 
luften minskat avsevärt, medan halterna i miljön är fortsatt förhöjda. För bly 
är det största användningsområdet i dag batterier och ackumulatorer, men bly 
används även i elektronik, fiskesänken, ammunition och kabelmantling. Expone-
ringen för bly sker framförallt via födan och vatten, och halten bly i kroppen hos 
människor ligger fortfarande nära, eller till och med över, gränsen för vad som 
anses hälsofarligt. 

2 Gifter & Miljö 2014, Naturvårdsverket, ISBN 978-91-620-6623-9.
3 Roos, A. et al., Environ. Sci. Technol., 2013, 47 (20), pp 11757–11765.
4 Ahrens, L. et al. (2014) Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i 

svenska vattendrag, Rapport till Naturvårdsverket, 38 sidor.
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Även för kadmium sker exponeringen framför allt via kosten. Rökare får dessut-
om i sig kadmium från tobaksrök. Generellt sett får människor i Sverige i sig mest 
kadmium via födoämnen från växtriket, t.ex. potatis och bröd. Livs- 
medelsverket har sammanställt data över halter i mjöl under perioden 1976–2010 
och konstaterar att kadmiumhalterna inte förändrats påtagligt i mjölprodukter 
sedan 1970-talet5. Inte heller för kadmium i insamlat kött, kan några tydliga 
minskande trender påvisas. Analyser av kadmium i urin visar halter hos männ-
iskor som ligger på, eller över, de nivåer som kan relateras till påverkan på njurar 
och skelett. Kemikalieinspektionen har uppskattat att den samhällsekonomiska 
kostnaden för frakturer orsakade av höga kadmiumhalter i maten, kan uppgå 
till omkring 4,0 miljarder kronor per år6. Koncentrationen av kadmium i ström-
mingslever har visat en svag tendens att öka under de senaste åren, på lokalerna 
i Bottenhavet och i Egentliga Östersjön och halterna är fortfarande högre än i 
början av 1980-talet vid de flesta provtagningslokaler, trots flera åtgärder för att 
minska utsläppen.

Den största källan till kvicksilverutsläpp globalt, är förbränning av kol. Utsläpp 
sker också från punktkällor som t.ex. industrier och via diffusa utsläpp genom 
användningen av varor och produkter. Kvicksilver sprids även via urlakning från 
soptippar och genom spridning av avloppsslam7. Fisk och skaldjur är den största 
källan till exponering för människan8. De högsta halterna återfinns i sötvattenfisk. 
EU:s miljökvalitetsnorm överskrids i alla vatten. Sett över en längre period, 1965–
2012, syns dock en 20-procentig minskning9. Mager havsfisk, som har relativt låga 
halter kvicksilver, är för de flesta konsumenter, den dominerande källan till intag. 
Kvicksilverhalten mäts i sill/strömming längs den svenska kusten inom miljö-över-
vakningsprogrammet, men det går inte att se några generella trender över tid10. 
Halterna är dock mycket lägre än EU:s gränsvärde för kvicksilver i matfisk. 

Läkemedel sprids med avloppsvatten
Dagens avloppsreningsverk tar inte effektivt hand om vare sig läkemedelssubstan-
ser eller många andra typer av kemiska ämnen. Flera undersökningar visar att 
läkemedelssubstanser släpps ut i miljön via avloppsreningsverk, enskilda avlopp 
och produktionsanläggningar. En tydlig gradient ses med lägre halter ju längre 

5 Livsmedelsverket. Rapport nr 3 - 2012. Tidstrender av tungmetaller och organiska 
klorerade miljöföroreningar i baslivsmedel.

6 Kemikalieinspektionen. KemI PM 12/12 Samhällsekonomisk kostnad för frakturer 
orsakade av kadmiumintag via maten.

7 Naturvårdsverket, Utsläpp i siffror. Kvicksilver, http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
Amnen/Tungmataller/Kvicksilver/.

8 Livsmedelsverket. Riksprojekt 2007 – Kvicksilver i saluhållen fisk, 2008.
9 AMBIO 2014, 43:91–103.
10 Naturvårdsverket, Kvicksilver i sill/strömming. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Statistik-A-O/Kvicksilver-i-sill/.
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från utsläppspunkten man mäter. Läkemedelsrester har även detekterats i låga  
halter i dricksvatten. Läkemedel påverkar olika processer i kroppen och kan där-
med i vissa fall också påverka levande organismer som exponeras för rester i mil-
jön. Hur läkemedelssubstanser, och särskilt en blandning av dem, påverkar miljön 
är svårt att förutsäga. Det kommer dock fler och fler rapporter som visar eller 
tyder på att läkemedelssubstanser kan påverka ekosystemen i de halter som finns i 
miljön.

Rester av bekämpningsmedel i livsmedel
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) sammanställer årligen en 
rapport om analyser av bekämpningsmedel i livsmedel. I varje medlemsstat utförs 
två kontrollprogram; ett EU-koordinerat och ett nationellt. I Sverige är det Livs-
medelsverket som ansvarar för kontrollerna. I EFSAs senaste rapport11 redovisas 
resultaten från 2012 års analyser. Andelen analyser där resthalterna överskred 
gränsvärdet är lågt i båda programmen, även om mätbara halter fanns i nästan 
hälften av proverna. Mellan åren förekommer enbart små variationer i överskri-
dande av gränsvärdena. .

Positivt är att inga bekämpningsmedelsrester kunde uppmätas i de prover på 
barnmat som ingick i Livmedelsverkets kontroll, liksom att EFSA konstaterat att 
resterna av bekämpningsmedel är betydligt lägre i ekologiskt odlad mat. EFSA 
konstaterar att de rester av bekämpningsmedel som uppmättes, överlag inte orsa-
kar långtidseffekter på hälsa, men att negativa effekter inte kan uteslutas fullt vid 
högt intag av de produkter som hade högst halter.

Indikatorer för växtskyddsmedel
Två indikatorer för växtskyddsmedel används för att följa arbetet mot giftfri 
miljö. Den ena baseras på analyser av växtskyddsmedel i vattendrag samt ett toxi-
citetsindex, vilket beräknas utifrån substansernas olika giftighet för att ge en bild 
av effekterna på livet i ett vattendrag (fig 4.2). Den andra baseras på data om hur 
mycket växtskyddsmedel som sålts, ämnenas giftighet och troliga exponeringsvä-
gar (fig. 4.1). 

Miljömålsindikatorn växtskyddsmedel i ytvatten (fig. 4.1) visar hur risken för 
påverkan på vattenlevande organismer förändrats över åren, utifrån resultat från 
fyra välstuderade vattendrag i jordbruksområden. Utifrån indexberäkningarna 
syns ingen minskning under perioden. Snarare ses en svagt ökande trend under de 
år som mätningarna pågått.

 
 

11 EFSA Journal 2014;12(12):3942.
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Index 2002=100

Figur 4.2. Växtskyddsmedel i ytvatten 2002–2013

 KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Toxicitetsindex för uppmätta halter av växtskyddsmedelsrester i ytvatten. 
Indexet visar trenden för de sammanlagda förekomsterna av växtskydds-
medelsrester i förhållande till substansernas riktvärden (index för år 
2002 är satt till 100).
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Figur 4.3. Miljö- och hälsorisker av växtskyddsmedel 1988–2013

 KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Figuren visar riskindikatorer jämfört med antal hektardoser för växtskyddsmedel under åren 
1988–2013, uttryckt som ett index med 1988 som basår. Sett i ett längre perspektiv har hälso- 
och miljöriskerna, uttryckt som ett index, minskat. Detta gäller särskilt hälsoriskindex. Dock kan 
man över de senaste 15 åren inte se någon generell minskning i riskindex för varken hälsa eller 
miljö.
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Växtskyddsmedelsrester i grundvatten
Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover tagna i 
grundvatten under perioden 1984–201412. Ingen generell nedgång i fyndfrekvens 
kunde noteras under tidsperioden, vilket till stor del förklaras av sänkta detek-
tionsgränser under senare år samt att fler substanser inkluderats. Positivt är att 
andelen fynd av bekämpningsmedel över gränsvärdet 0,1 µg/l för enskilda sub-
stanser, och andelen fynd av prov med summahalter över 0,5 µg/l, minskat under 
perioden. De vanligaste fynden är bekämpningsmedel som sedan många år är för-
bjudna i Sverige. Det visar att medel som läckt till grundvatten stannar kvar under 
lång tid. Även fynd av bekämpningsmedel som fortfarande är godkända förekom-
mer, och den vanligaste substansen som detekterades är bentazon som ingår i ett 
ogräsmedel. 

Komplex bild av miljötillståndet 
För ämnen där åtgärder satts in, ses i flera fall en positiv utveckling. För en del 
andra ämnen ses emellertid ökande trender medan halterna för vissa andra ämnen 
kan variera, beroende på faktorer såsom vilken tid på året, vilket geografiskt 
område, vilken organism eller vilken del av miljön man mäter i. Det kan därför 
vara svårt att säga om trenden är positiv eller negativ. Förekomsten av ämnen kan 
även variera i olika befolknings- eller åldersgrupper. Exempelvis har förekomsten 
av ftalater visat sig variera med ålder. Högre halter ses hos barn jämfört med vux-
na. Barn har både en högre andningsfrekvens och ett högre matintag i förhållande 
till sin vikt än vuxna vilket gör att de exponeras i högre utsträckning. Små barn 
undersöker även sin omgivning genom att stoppa föremål i munnen vilket ytterli-
gare kan öka exponeringen. De högst exponerade barnen har sammanlagda halter 
som ligger nära gränsen, eller ibland över de nivåer som anses säkra13. Generellt 
sett verkar dock ftalathalterna i befolkningen, mätt som metaboliter i urin, minska 
och ligger under de gränsvärden som finns. 

Undersökningar av fiskars hälsa ger en bild som motsäger de minskande hal-
terna miljögifter som mäts i fisken. Ett tiotal hälsovariabler visar på långsiktiga 
försämringar av fiskens hälsa i kustvatten sedan mitten av 90-talet. Symptom-
bilden överensstämmer inte med effekter av enskilda miljögifter och det är därför 
enligt rapporten Havet – om miljötillståndet i svenska havsområden14 sannolikt 
samverkanseffekter av flera olika kemiska ämnen som orsakar en försämrad hälsa 

12 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986–2014, Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2014:15 CKB rapport 2014:1.

13 Lee J, Lee JH, Kim CK, Thomsen M. Childhood exposure to DEHP, DBP and BBP under 
existing chemical management systems: A comparative study of sources of childhood 
exposure in Korea and in Denmark. Environment International 63(2014) 77-91.

14 Havet 2012 http://havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet/2012.
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hos kustfisken, men det går inte heller att utesluta att andra faktorer som t.ex. 
temperatur och giftalger påverkar fiskhälsan.

Till skillnad från ett mindre antal välkända miljögifter som undersökts i långa 
tidsserier i miljön, saknas för flertalet ämnen dels data om halter i människa och 
miljö dels uppgifter om hur halterna förändras över tid. Miljöövervakningen 
behöver utvidgas till fler ämnen för att ge bättre underlag för effektiva åtgärder.  

Farliga ämnen påverkar folkhälsan 
Hormonstörande ämnen misstänks bidra till vanliga folksjukdomar 
I dag känner man till cirka 800 kemiska ämnen som misstänks ha hormon- 
störande egenskaper. Många ämnen har dock inte ens testats för dessa egenskaper. 
Många av dessa ämnen förekommer i konsumentprodukter. En sammanställning 
av tio års forskning, som presenterades år 2012 i en rapport15 från FN:s miljö- 
program UNEP och världshälsoorganisationen WHO, pekar på att hormon- 
störande ämnen misstänks bidra till ökningen av vanliga folksjukdomar som 
diabetes, fetma, prostatacancer och bröstcancer. I en rapport från den nordiska 
kemikaliegruppen uppskattas samhällets kostnader för skador på den manliga 
förmågan till fortplantning till hundratals miljoner euro per år och detta bara för 
en mindre del av de sjukdomar och skador som kan kopplas till hormonstörande 
ämnen. En liknande uppskattning av hälsoeffekter och samhällskostnader som 
kan tillskrivas användningen av hormonstörande ämnen inom EU, publicerades 
nyligen16. I den uppskattar forskarna den årliga kostnaden för vård, rehabilitering 
och minskad produktivitet som orsakats av hormonstörande ämnen till 157 mil-
jarder euro. Det motsvarar 1,23 procent av EU:s BNP. Det ska betänkas att den 
siffran enbart omfattar de effekter där forskarna är mest säkra på ett orsakssam-
band, nämligen effekterna av flamskyddsmedlen PBDE och insektsbekämpnings-
medlen organofosfater på människors IQ, och de funktionsnedsättningar kan rela-
teras därtill. Utöver negativa effekter på människor kan hormonstörande ämnen 
också ha negativa effekter på djurlivet.

Allergier ökar
Allergier ökar och är västvärldens största folksjukdom. Astma och allergi debu-
terar ofta tidigt i livet och kan bli livslånga handikapp. En tredjedel av alla barn 
och ungdomar har i dag någon form av allergi17. Det är vanligt att konsumenter 
drabbas av allergiska besvär från allergiframkallande ämnen i kemiska produkter 
och varor som exempelvis kläder. Allergiframkallande ämnen finns i många kon-

15 State of the Science of endocrine disrupting Chemicals – 2012. WHO och UNEP, 2013.
16 Estimating Burden and Disease Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in 

the European Union. Leonardo Trasande, R. et al. 2015. Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2014-4324.

17 Den nationella forskningsportalen. Forskning.se.
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sumenttillgängliga kemiska produkter som färger, limmer, tvättmedel och rengö-
ringsmedel. Allergiframkallande konsumenttillgängliga kemiska produkter ökar, se 
fig. 4.4. År 2012 var drygt 850 konsumenttillgängliga produkter märkta som aller-
giframkallande motsvarande en andel av 5,4 procent. Det är viktigt att samhället 
i ökad utsträckning bidrar till att människor i mindre grad utsätts för ämnen som 
gör att fler blir allergiska, eller att redan allergiska personer drabbas av besvär. 

Antal

Figur 4.4. Allergiframkallande kemiska produkter 1995–2012

 KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Antal konsumenttillgängliga kemiska produkter som är märkta som allergi-
framkallande.
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1.1.2 strategier oCH Handlingsprogram

Strategier för kemikaliepolitiken
Riksdagen fattade i mars år 2014 beslut om en strategi för Giftfri miljö18. Reger-
ingen har år 2012 och år 2013 beslutat om nya etappmål för Sveriges arbete med 
farliga ämnen. Därmed ges en tydlig vägledning för hur EU-regler behöver utveck-
las för att åstadkomma bättre förutsättningar att nå Giftfri miljö. Regeringen har 
vidare beslutat att förlänga satsningen på projektet Giftfri vardag till år 2017, 

18 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken, Prop. 2013/14:39.
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vilket ger Kemikalieinspektionen och andra myndigheter extra resurser att arbeta 
för Giftfri miljö.

EU:s Miljöhandlingsprogram
I juni år 2013 enades rådet och Europaparlamentet om ett sjunde miljöhandlings-
program för unionen, vilket ska gälla fram till år 2020. I programmet finns mål- 
sättningar om kemikalier, avfall, återvinning och resurseffektivitet, vilka har till-
kommit bl.a. på svenskt initiativ. Miljöhandlingsprogrammet innehåller skriv-
ningar om att en strategi för giftfri miljö som omfattar giftfria materialkretslopp 
ska tas fram till år 2018. Det är av stor betydelse att flera av de viktiga frågor som 
identifierats för de svenska etappmålen för farliga ämnen är inkluderade i EU:s 
miljöhandlingsprogram. Fyra områden är särskilt prioriterade; (1) nanomaterial 
och material med liknande egenskaper, (2) hormonstörande ämnen, (3) kombi-
nationseffekter och (4) farliga ämnen i varor, inklusive importerade varor, giftfria 
materialkretslopp och inomhusmiljö.

SAICM - den globala kemikaliestrategin  
Den globala kemikaliestrategin, Strategic Approach to International Chemicals 
Management (SAICM), är en överenskommelse från år 2006 som syftar till att 
kemikalier senast år 2020 ska tillverkas och användas så att de orsakar så lite 
skador som möjligt. Regeringar, industrin och olika intresseorganisationer deltar i 
arbetet på lika villkor. 

Initierat av Sverige och EU pågår sedan år 2009 ett projekt om information om 
ämnen i varor lett av FN:s miljöprogram inom SAICM. SAICM:s högnivåmöte 
år 2012 beslutade att till år 2015 utveckla ett förslag till internationellt program 
för information om ämnen i varor som bland annat ska innehålla vägledning om 
vilken information som bör överföras till aktörer i leverantörskedjan och genom 
varans hela livscykel.19   

Inom SAICM pågår även arbete för att vid nästa högnivåmöte år 2015 ta beslut 
om riktlinjer för vad som behöver finnas på plats i ett land för att till 2020 uppnå 
SAICM:s mål om tillräcklig kemikaliekontroll, såsom lagstiftning, institutioner, 
kompetent personal med mera.

1.1.3 lagstiftning 

Miljöbalken är grunden för det nationella miljöarbetet och för kemikaliekontrol-
len. Regler som rör leverantörer av kemiska produkter och varor är till stor del 
harmoniserade inom EU och ställer krav på att Sverige deltar aktivt inom olika 
EU-fora.  Globala överenskommelser och konventioner spelar en allt större roll, 
inte minst med tanke på den ökande handeln med kemiska produkter och varor. 
Nedan redovisas i korthet de förändringar som skett i regelverken de senaste åren.

19 CiP Chemicals in Products Programme.
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Krav på kunskap om ämnens egenskaper
EU:s regelverk om kemikalier är omfattande och har till stora delar förnyats de 
senaste tio åren. EU:s kemikalieförordning Reach är grundläggande bland de rätts-
akter i EU som reglerar kemikalier. Reach-förordningen lägger ett tydligare ansvar 
för en säker hantering av kemikalier på företagen, och är ett stort steg framåt 
jämfört med tidigare regelverk. Förordningen innebär bland annat avsevärt ökade 
krav på kunskaper om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper. Den som till-
verkar eller till EU importerar ämnen i mängder över 1 ton per år ska registrera 
dessa hos Echa20 och lämna uppgifter om ämnenas hälso- och miljöfarliga egen-
skaper samt användning. Registreringskraven träder i kraft stegvis och år 2013 
registrerades ämnen som levereras i mängder över 100 ton per företag och år. Det 
sista steget äger rum år 2018 då ämnen i mängder över 1 ton ska registreras. 

Klassificering och märkning är en grund för riskminskning
Tillgång till information om kemiska produkters innehåll av farliga ämnen är en 
förutsättning för att såväl företag som offentliga upphandlare och konsumenter 
ska kunna använda dem på ett säkert sätt och göra informerade val.  Med kun-
skap om kemiska ämnens inneboende egenskaper kan kemiska produkter klas-
sificeras och produkternas förpackningar märkas med avseende på farlighet och 
skyddsåtgärder. EU:s CLP-förordning reglerar hur kemiska produkters farliga 

Antal

Figur 4.5. Hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter ökar

 KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

År 2012 var ca 5 500 av de ca 15 800 kemiska produkter i Sverige som är konsument-
tillgängliga klassificerade som hälsofarliga. Antalet konsumenttillgängliga kemiska 
produkter som är hälsofarliga ökar och det behövs således ytterligare åtgärder för att 
exponeringen ska minska.
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20 Den europeiska kemikaliemyndigheten, European Chemicals Agency.
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egenskaper ska klassificeras och hur märkningen ska utformas med information 
till användare om risker och skydd. Regler om säkerhetsdatablad finns i Reach-
förordningen. 

Ungefär 4 200 ämnen har i dag en harmoniserad klassificering som är bindande 
inom EU. Klassificeringen har följdverkningar i andra regelverk och kan därmed 
leda till minskad exponering för farliga ämnen. Exempelvis finns bestämmelser i 
Reach att kemiska produkterna som klassificeras som CMR21 inte får säljas till 
konsumenter, och användning av CMR-ämnen i leksaker är inte tillåtet enligt 
direktivet om leksaker. 

Information om farliga ämnen i varor är en förutsättning för riskminskning
Det finns även krav på att leverantörerna ska lämna information till kunden när 
vissa ämnen ingår i en vara. Det gäller för särskilt farliga ämnen som är upptagna 
på kandidatlistan i Reach (se Tillståndsprövning i Reach sid 214). Artikel 33 i 
Reach innebär en viss förstärkning av rätten att få information om farliga ämnen 
i varor. En leverantör måste lämna information till mottagaren, om innehållet i en 
vara av särskilt farliga ämnen överstiger en halt på 0,1 viktsprocent. Regeln om 
0,1 procent tolkas emellertid inte på samma sätt i olika medlemsländer, Echa och 
kommissionen. Sverige anser att tolkningen bör vara att halten relaterar till den 
del av varan eller det material där ämnet ingår och inte summerat från alla delar i 
en sammansatt vara. Kommissionen har inlett en process för att frågan ska avgöras 
av EU-domstolen och dessutom har en fransk domstol begärt ett förhandsutlå-
tande från EU-domstolen. Generaladvokaten förslag till tolkning är i huvudsak 
i linje med vad Frankrike, Sverige och några andra medlemsstater har ansett när 
det gäller att halten relaterar till hela varan. Däremot har Generaladvokaten gjort 
tolkningen att informationsskyldigheten bara gäller om leverantören känner till 
förekomsten av ämnet i varan.

Rätten till information gäller även konsumenter. I Reach artikel 33 framgår att 
konsumenter har rätt att, efter förfrågan, få information om en vara innehåller 
mer än 0,1 viktsprocent av ett ämne som finns upptaget på kandidatförteckningen. 
Riskerna med kemikalier är ett område som under senare tid uppmärksamma 
mer och mer. Flera kommuner har exempelvis drivit kampanjer av typen ”våga 
fråga” mot bakgrund av Reach artikel 33. Kommunernas arbete med ”giftfri för-
skola” har också lett till en ökad uppmärksamhet på kemikalier i barns vardag. 
Ytterligare arbete, såväl med att ta fram kunskap om kemiska ämnens egenskaper 
som med informationskrav krävs för att förbättra informationen om vilka farliga 
ämnen som förekommer i varor.

21 Cancerogent Mutagent eller Reproduktionstoxiskt.
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Kosmetika 
I kosmetikaförordningen ställs krav på att en säkerhetsbedömning ska göras av 
företaget och det finns krav på innehållsförteckning med bl.a. krav på uppgifter 
om förekomst av nanomaterial i produkterna samt märkning på förpackningen. 
Kosmetikaförordningen listar vissa ämnen (tillåtna, förbjudna, deklarations- 
pliktiga etc.). Vad gäller miljöaspekter så regleras ämnen i kosmetiska produkter 
under Reach.

Arbetet med internationella konventioner och överenskommelser går framåt
För särskilt farliga ämnen som sprids över hela världen behövs internationella 
regler för att skydda vår hälsa och miljö. Stockholmskonventionen, som är genom-
förd i EU-lagstiftning genom förordning (EG) nr 850/2004, den så kallade POPs-
förordningen, innehåller förbud eller begränsningar för enskilda ämnen samt reg-
ler om oavsiktligt bildade ämnen, miljöövervakning och avfallshantering. Sedan år 
2011 har två ämnen, endosulfan och HBCDD, lagts till, och konventionen omfat-
tar i dag 23 ämnen.

FN:s luftvårdskonvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från 
år 1979, har åtta protokoll varav Metall- och POP-protokollen från 1998 är av 
särskilt intresse för miljömålet Giftfri miljö. POP-protokollet har bidragit till mins-
kad belastning av POP-ämnen i EU och Nordamerika och arbete pågår nu för att 
få fler länder i östra Europa, Kaukasus och Centralasien att ratificera och genom-
föra POP-protokollet. Metallprotokollet reviderades år 2012 och har bidragit till 
att utsläpp och användning av kvicksilver, kadmium och bly har minskat väsentligt 
i EU och Nordamerika och arbetet fokuserar nu på att få fler länder i östra Europa, 
Kaukasus och Centralasien att ratificera och genomföra Metallprotokollet.

Minamatakonventionen om kvicksilver undertecknades 2013
Sverige har varit pådrivande i arbetet med att ta fram Minamatakonventionen 
om kvicksilver som undertecknades i oktober år 2013 och som i november år 
2014 har signerats av 128 länder samt ratificerats av åtta länder22. Konventionen 
träder i kraft när 50 länder har ratificerat den och det beräknas ske tidigast år 
2017.  Minamatakonventionen reglerar kvicksilvers hela livscykel, från utvinning, 
handel, användning och utsläpp från punktkällor till avfallshantering. De flesta 
stora användningsområdena för produkter (batterier, lampor, mätinstrument, kos-
metika, bekämpningsmedel med mera) ska fasas ut till år 2020. Användningen av 
dentalt amalgam ska minskas så långt som möjligt. Kvicksilverbaserad klor-alkali-
tillverkning ska fasas ut till år 2025. Konventionen kommer att bidra till kraftigt 
minskade luftutsläpp, vilka i dagsläget står för mer än 95 procent av det årliga 
nedfallet av kvicksilver i Sverige.

22 http://www.mercuryconvention.org.
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Tillståndsprövning i Reach
Echa tar fram en lista på ämnen med särskilt farliga egenskaper; kandidatför-
teckningen. Kandidatförteckningen uppdateras löpande och i december år 2014 
innehöll den 161 ämnen. EU-kommissionen har som mål att förteckningen ska 
omfatta alla relevanta ämnen år 2020. Dessa ämnen kan bli föremål för tillstånds-
prövning och för närvarande är det ett trettiotal ämnen som har fått specifika slut-
datum efter vilka de inte får användas utan tillstånd. 

Begränsningsregler för farliga ämnen i vissa varugrupper
Om användningen av ett specifikt ämne innebär en risk för hälsa eller miljö kan 
det leda till beslut om förbud för den användningen i EU. Nationella myndigheter 
arbetar fram förslag på begränsning. Hittills har 13 begränsning föreslagits under 
Reach. Tre av dem är förslagna av Sverige och det gäller bly i konsumentproduk-
ter, nonyfenoletoxylater i importerade textilier och kadmium i konstnärsfärger. 
Av dessa är begränsningen bly i konsumentprodukter beslutad och begräsningen 
nonylfenoletoxilater i textilier väntas komma upp för beslut under våren år 2015. 
När det gäller import av varor är begränsning den enda möjliga åtgärden inom 
Reach för att reglera innehåll av farliga ämnen.

Förekomsten av farliga ämnen i vissa varugrupper, såsom elektronik och lek-
saker, regleras i särskilda rättsakter. Regler om begränsning av farliga ämnen har 
införts i flera EU-direktiv som gäller vissa varugrupper som batterier, elektriska 
och elektroniska produkter, fordon, förpackningar och leksaker.  

Ett omarbetat direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS 2011/64(EU)) trädde i kraft 2 januari 
år 2013. En successiv utökning av utrustning som omfattas av RoHS sker fram till 
år 2019, och från sommaren 2014 ingår medicinteknisk utrustning. Det nya direk-
tivet innehåller krav på utvärdering av nya ämnen för begränsning i RoHS. 

Ändringar i EU:s direktiv om leksaker träder i kraft december år 2015 och 
dessa gäller nya haltgränser för bisfenol A samt för flamskyddsmedlen TCEP, 
TCPP och TDCP i leksaker till barn under 3 år eller i leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen. Förslag om begränsning i leksaker har diskuterats även för 
ämnena fenol, formamid, kathon och benzisothiazolinone (BIT).

Sverige driver även via andra direktiv frågan om förbättrad information om 
kemikalier, exempelvis byggproduktförordningen och ekodesigndirektivet.

Arbetet med reviderade avfallsregler i EU
För att hantera farliga ämnen när de förekommer i avfall finns lagstiftning inom 
EU och nationellt. EU:s ramdirektiv för avfall innehåller grundläggande regler och 
anger en avfallshierarki med prioriterade åtgärder, där den första prioriteringen, 
förebyggande av avfall, kan innefatta åtgärder som innebär en minskning av hal-
ten av farliga ämnen i material och produkter. Direktivet innehåller målsättningar 
när det gäller återvinning av vissa material. Det definierar när något blir avfall 
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respektive upphör att vara avfall. Eftersom kemikaliereglerna inte tillämpas på 
avfall är direktivet styrande för när avfallsregler respektive kemikalieregler blir 
tillämpliga. Det finns även regler om farligt avfall och transporter av avfall. 

EU-kommissionen lade i juli år 2014 fram ett förslag om reviderad avfalls-
lagstiftning för att sträva mot en cirkulär ekonomi. Föreslagna revideringar hand-
lade i första hand om åtgärder i avfallshanteringen, såsom höjda materialåtervin-
ningsmål och krav på minskad deponering. Förslaget har nu dragits tillbaka av 
den nya kommissionen som avser att lägga ett nytt förslag under år 2015. Enligt 
representanter för kommissionen ska det nya förslaget ha ett utökat livscykelper-
spektiv, där t.ex. produktutveckling, återanvändning och sekundära råmaterial ska 
ingå. Detta skulle därmed öppna för ökade möjligheter att föreslå åtgärder för att 
minska spridning av farliga ämnen i kretsloppen. 

Naturvårdsverket fick i januari år 2015 ett regeringsuppdrag om giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. Uppdraget syftar till att säkerställa giftfria kretslopp. 
Arbetet ska ske inom Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag 
och i samråd med Kemikalieinspektionen. 

EU-lagstiftningen bidrar till ökat skydd för hälsa och miljö
Nya förordningar som är strängare från skyddssynpunkt än tidigare regler, finns 
både för växtskyddsmedel och för biocidprodukter. Enligt förordningen får 
CMR23-ämnen, och hormonstörande ämnen som kan ge skadliga effekter inte 
godkännas. För båda förordningarna skulle vetenskapliga beslutskriterier för  
hormonstörande ämnen ha föreslagits av kommissionen i december år 2013. Detta 
har emellertid skjutits på framtiden, bl.a. för att kunna genomföra en konsekvens-
analys.

En ny förordning för biocidprodukter började tillämpas den 1 september år 
2013. Liksom i det tidigare biociddirektivet ska verksamma ämnen utvärderas på 
EU-nivå för användning i biocidprodukter och godkännas i olika produkttyper. 
Även varor som har behandlats med en biocidprodukt omfattas av det nya regel-
verket och får endast släppas ut på marknaden om samtliga verksamma ämnen 
som varan har behandlats med är godkända inom EU för relevant produkttyp och 
användning. Varorna måste också märkas med uppgift om vilka ämnen som ingår 
och vilka försiktighetsåtgärder som användaren bör vidta vid användning. Biocid-
produkter som innehåller vissa mindre farliga ämnen, som finns listade i en bilaga 
till den nya förordningen, kan godkännas genom ett förenklat förfarande om de 
uppfyller vissa villkor. Förordningen innehåller även regler om hur biocidbehand-
lade varor ska märkas och en definition av vad nanomaterial är.

23 Cancerogent, Mutagent eller Reproduktionstoxiskt.
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Nytt direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel
Ramdirektivet om att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel 
(2009/128/EG) trädde i kraft i juni år 2011. Direktivet syftar till att minska 
riskerna och till att utveckla och införa integrerat växtskydd samt alternativa 
metoder eller tekniker för att minska beroendet av bekämpningsmedel. Direktivet 
innehåller minimiregler vilket ger möjligheter att ytterligare begränsa riskerna för 
hälsa och miljö.  Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan med mål och 
åtgärder för att utveckla integrerat växtskydd. Åtgärderna innefattar utbildning, 
information och rådgivning inom olika områden. Handlingsplanen omfattar även 
obligatoriska funktionstest av sprutor. Miljöersättningar till ökad andel ekologisk 
odlad areal och ökad andel skyddszoner inom ramen för landsbygdsprogrammet 
är andra åtgärder som kan bidra till att nå målen.

Ramdirektiv för vatten har nya prioriterade ämnen
Ramdirektivet för vatten, som trädde i kraft år 2000, syftar bland annat till att 
skydda miljön och dricksvattnet, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem 
samt mildra effekterna av översvämningar och torka. Ramdirektivet innehåller  
en lista över ”prioriterade ämnen” varav vissa pekas ut som ”prioriterade farliga 
ämnen”. Ytterligare 12 prioriterade ämnen lades till 2013 och den nya listan som 
nu omfattar 45 ämnen träder i kraft i september 2015. För dessa anges miljö- 
kvalitetsnormer för bedömning av god kemisk status. Två hormoner, 17alfa- 
ethinylestradiol och 17beta-estradiol, samt det vanliga smärtlindrande medlet di- 
klofenak fördes upp på en bevakningslista. För dessa ämnen ska unionsomfat-
tande övervakningsdata samlas in. Miljökvalitetsnormer för god ekologisk och 
kemisk status för ytvatten samt god kemisk status för grundvatten, har fastställts 
och följs upp i övervakningsprogram. Dagens övervakningsprogram behöver dock 
utvidgas med ett stort antal nya lokaler och fler parametrar för att uppfylla vatten- 
direktivets krav. 

Läkemedel 
Läkemedelsverket lämnade i december år 2014 förslag till insatser som kan bidra 
till etappmålet om ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen. Förslagen syftar 
till att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning och 
handlar om testkrav för miljöriskbedömningar, insamling och tillgängliggörande 
av miljödata om aktiva läkemedelssubstanser, miljöaspekter vid bedömning av 
nyttan och riskerna med läkemedel samt utsläppsbegränsning vid produktion av 
läkemedel. 

Tillsynen samordnas inom EU
Inom Europeiska kemikaliemyndigheten finns forum för informationsutbyte om 
verkställighet som bland annat samordnar och utvecklar tillsynen av Reach- 
förordningen, CLP och biocidförordnigen inom EU. Kemikalieinspektionen arbetar  
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även aktivt i olika tillsynsnätverk och deltar i utbildningar för andra länders 
inspektörer vad gäller exponeringsscenarier. Nya omfattande regler som t.ex. den 
nya biocidförordningen som omfattar biocidbehandlade varor, samt nya begräns-
ningar som beslutas inom EU utgör utmaningar för kemikalietillsynen som måste 
arbeta mer strategiskt och utveckla samordningen mellan EU-länderna. Även 
mångfalden av varor, samt de, ofta mycket komplexa leverantörskedjor som ofta 
också delvis ligger utanför EU, utgör en utmaning. Mer än 30 000 företag på den 
svenska marknaden uppskattas vara berörda av regler som gäller farliga ämnen i 
varor.

1.1.4 oavsiktligt Bildade ämnen med farliga egenskaper

En målsättning i den nationella avfallsplanen som togs fram år 2012 är att avfalls-
förbränningsanläggningar ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av dioxiner 
och furaner. Detta har hittills endast fått begränsat genomslag i enskilda tillstånds-
ärenden. EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) 2010/75/EU är numera införlivat i 
svensk lagstiftning och reglerna trädde i kraft i början av år 2014. Förändringarna 
berör drygt 1 000 anläggningar i Sverige. Det ger skärpningar av tillämpningen av 
bästa tillgängliga teknik (BAT). Kraven på utsläpp till luft från ungefär 140 svens-
ka stora förbränningsanläggningar och ungefär 40 anläggningar som förbränner 
avfall utom hushållsavfall skärps. Även kraven på tillsyn förtydligas och skärps.

En nationell genomförandeplan för Stockholmskonventionen lämnades in år 
2012. Ett av de viktigaste problemen som lyfts i den är atmosfärisk deposition av 
oavsiktligt bildade ämnen. 

Ett policynätverk om dioxiner med representanter från länderna kring Öster-
sjön bildades år 2013 inom ramen för EU:s Östersjöstrategi på initiativ av Natur-
vårdsverket och baserat på gemensamma prioriteringar i nätverket har ett forsk-
ningsprojekt startats som ska bidra till genomförandet av åtgärder främst riktade 
mot småskalig förbränning. Genom nätverket kan man på sikt driva fram en 
gemensam förståelse för dioxinproblematiken i Östersjön som grund för gemen-
samma åtgärder som ger resultat.

1.1.5 förorenade områden

Länsstyrelsernas inventeringar av förorenade områden i Sverige är i stort sett klara 
och många efterbehandlingsprojekt är avslutade eller påbörjade. Antalet förore-
nade områden är emellertid så många att takten i arbetet måste öka väsentligt för 
att nå Giftfri miljö. Det gäller såväl sådana insatser som bekostas av staten som 
sådana som initieras genom tillsyn eller på markägarens initiativ. Naturvårdsver-
ket tog år 2014 fram en nationell plan för att se till att åtgärder vidtas i de mest 
prioriterade, förorenade områdena. Den är styrande för beslut om bidrag och väg-
ledande för länsstyrelser som söker bidrag. 

Tekniken för att ta hand om förorenade massor varierar från gång till gång, 
beroende på föroreningens art. Behovet av teknikutveckling är stort för att 
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behandlingen av de förorenade massorna ska bli så effektiv som möjligt i varje fall. 
Formas och SGI har finansierat flera forskningsprojekt som bidrar till att tekni-
kerna utvecklats under senare år. Det finns en risk att nya föroreningsproblem upp-
täcks eller att farliga ämnen även i framtiden sprids på ett okontrollerat sätt. Hög-
fluorerade ämnen i grundvatten runt flera flygplatser har uppmärksammats under 
de allra senaste åren och är ett exempel på problem som ännu inte fångats upp av 
länsstyrelsernas inventeringar. De är också ett exempel på föroreningar för vilka vi 
idag inte vet vilken teknik som kan användas för en effektiv efterbehandling.

1.2 De centrala problemen för målet 
1. Produktionen och spridningen av kemiska ämnen ökar
FN-rapporten Chemical Global Outlook 2012 visar att drivkraften bakom den 
ökande produktionen av kemikalier är en ökande konsumtion av varor och mer 
kemikalieintensiva varor. Enligt American Chemistry Council väntas kemikalie-
produktionen fortsätta att öka med 20 procent under perioden 2013–2018. Kemi-
kalieproduktionen, och även användningen, förflyttas alltmer från högindustriella 
länder till utvecklingsländer och länder i ekonomisk omvandling, och under det 
senaste årtiondet har kemikalieproduktionen i BRICS24-länderna vida överstigit 
tillväxten i OECD-länderna. Totala kostnaden för bekämpningsmedel i Sydafrika 
steg med 59 procent för perioden 1999–2009, och beräknas öka med ytterligare 
55 procent under perioden 2009–2019. Kemikalier i varor medför en ökad diffus 
spridning av farliga ämnen eftersom spridningen kan ske genom varans hela livs-
cykel från produktion via användning, avfallshantering, återvinning och deponi. 

24 Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Antal

Figur 4.6. Efterbehandlingsåtgärder förorenade områden
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2. Farliga ämnen försvårar återvinningen
En ökad konsumtion ger upphov till mer avfall. Farliga ämnen i material försvårar 
den materialåtervinning som krävs för en bättre resurshushållning. För att uppnå 
en cirkulär ekonomi och för att materialåtervinningen ska ha möjlighet att bli 
framgångsrik och utgöra en alternativ råvarukälla är detta beroende av att det 
finns kunskap om och kontroll på innehållet av farliga ämnen. Olika material-
strömmar ger upphov tillolika typer av utmaningar. Bristerna i kunskap och infor-
mation försvårar möjligheterna för företagen i produktions- och leverantörskedjan 
att ställa krav på mindre farliga ämnen och tillämpa substitutionsprincipen.

3. Miljöövervakningen behöver utvidgas och förstärkas 
 Till skillnad från ett mindre antal välkända miljögifter som undersökts i långa 
tidsserier i miljön, saknas för flertalet ämnen dels data om halter i människa och 
miljö dels uppgifter om hur halterna förändras över tid. Någon entydig bedöm-
ning kan därför i dag inte göras för utvecklingen av tillståndet i miljön överlag. 
Miljöövervakningen behöver utvecklas och stärkas.  

4. Få ämnen är reglerade och kunskapen är otillräcklig
Antalet kemiska ämnen som tillverkas eller utvinns och används i samhället är 
mycket stort.  Globalt uppskattas antalet ämnen som förekommer eller kan före-
komma på marknaden till åtminstone 100 000 och endast en mindre del av dessa 
är reglerade. För många ämnen saknas kunskap helt eller delvis om effekter och 
om hur de sprids. Vi vet alltså inte om det för dessa ämnen finns risk för att  
människor och miljö påverkas negativt. Kunskapsbristen är också påtaglig vad 
gäller hormonstörande ämnen, nanomaterial och kombinationseffekter. 

5. Kemikalielagstiftningen brister i effektivitet
Med nuvarande regelverk och regeltillämpning riskerar många särskilt farliga 
ämnen att fortsätta att tillverkas och användas under en lång tid framöver. Tempot 
för att fasa ut och ersätta fler särskilt farliga ämnen behöver öka. EU:s kemikalie-
lagstiftning behöver därför effektiviseras och nationell lagstiftning bör övervägas i 
den mån det är möjligt. En utveckling behövs såväl på teknisk nivå som vad gäller 
tillämpning och politiska initiativ. 

6. Oavsiktligt bildade ämnen behöver kartläggas bättre. 
Kunskapen om bildning, utsläpp och spridning är fortfarande bristfällig. Det 
behövs fler åtgärder för att begränsa utsläppen till luft i Europa. Om inga insatser 
görs kommer dioxinhalterna i strömming att även i fortsättningen att överskrida 
EU:s gränsvärden. Förorenade områden är kartlagda men antalet förorenade 
områden är emellertid så många att takten i arbetet måste öka väsentligt om vi 
ska ha chans att nå Giftfri miljö. 
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2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
2.1.1 utveCkling oCH tillämpning av eu:s kemikalieregler

EU:s kemikalielagstiftning är ett av de viktigaste styrmedlen för att minska 
användningen och därmed exponeringen för farliga och särskilt farliga ämnen. 
Svenska insatser har varit framgångsrika i förhandlingarna som lett fram till över-
gripande lagstiftning på kemikalie- och miljöområdet både inom EU och globalt. 
Flera av de centrala rättsakterna beaktar viktiga principer som försiktighetsprinci-
pen, substitutionsprincipen, principen att förorenaren betalar och rätten till infor-
mation. Trots att viktig kemikalielagstiftning sedan några år finns på plats inom 
EU bedöms tillräckliga förutsättningar inte föreligga för att Giftfri miljö ska nås 
till år 2020. Omfattande behov av kompletterande styrmedel och även ytterligare 
lagstiftning har identifierats. Det gäller exempelvis risker med kemikalier i varor, 
nanomaterial, hormonstörande ämnen och ämnens samverkande och samman-
lagda effekter, så kallade kombinationseffekter.

Den redan införda lagstiftningen tillämpas inte heller i den utsträckning som 
vore önskvärt. Lagstiftningarna är inriktade på reglering av enskilda ämnen, vilket 
resulterat i att ämnen med farliga egenskaper i flera fall bytts ut mot andra, vilka 
senare visat sig ha liknande egenskaper. Detta har till exempel skett inom grup-
perna ”bromerade flamskyddsmedel” och ”mjukgörande ämnen”. Kemikaliein-
spektionens bedömning är därför att substitutionsprincipen, gruppvis bedömning 
och försiktighetsprincipen måste tydliggöras och få en betydligt starkare ställning i 
EU:s kemikalielagstiftning för att leda till en verklig riskminskning. 

För kemiska hälso- och miljörisker är det ofta mycket svårt att mäta olika 
styrmedels bidrag till riskminskning.  Olika typer av styrmedel samverkar. De 
administrativa styrmedlen är ofta en förutsättning för att andra typer av styrme-
del ska vara effektiva. Förutom styrmedlen kan en mängd andra faktorer påverka 
miljö- och hälsotillståndet. Den ökande konsumtionen av varor som innehåller 
farliga ämnen, samt olika livsstilsfaktorers kan motverka insatserna för att minska 
riskerna. Kemikalieinspektionen har i rapport 1/15; Handlingsplan för en giftfri 
vardag, kvalitativt analyserat olika styrmedels effekt för en giftfri vardag25.

Reach-förordningen lägger grunden men behöver utvecklas
Reach är en av de grundläggande rättsakterna i EU som reglerar kemikalier. Reach 
är ett stort steg framåt för skyddet av hälsa och miljö jämfört med tidigare EU-
regelverk. Företagens ansvar, att göra riskbedömningar och förmedla informatio-

25 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 slutredovisning. Kemikalieinspektionen 
Rapport 1/15.
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nen nedströms om hur ämnena ska användas för att inte leda till risker, har tydlig-
gjorts. Förordningens komplexitet och starkt tekniska natur har dock medfört att 
vissa viktiga tillämpnings- och utvecklingsfrågor hittills i alltför stor utsträckning 
har behandlats endast som tekniska frågor.  Kemikalieinspektionen bedömer att 
insatser både på teknisk och på politisk nivå behövs för att utveckla Reach så att 
förordningen effektivt bidrar till att uppnå etappmålen för farliga ämnen i miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö.

Reach ställer krav på kommunikation och riskminskning i hanteringskedjan
Enligt Reach är det tillverkarna, importörerna och nedströmsanvändarna som 
ska säkerställa att de tillverkar och använder kemiska ämnen på ett sätt som inte 
påverkar hälsa eller miljön negativt. Den som registrerar ämnet sammanställer 
informationen om ämnets farliga egenskaper, och information från nedströmsan-
vändarna om hur ämnet används, i en kemikaliesäkerhetsrapport. Om ämnet är 
farligt ska en exponeringsbedömning och riskkarakterisering utföras för varje 
identifierad användning. Från denna information hämtas underlag för de expone-
ringsscenarier som ska bifogas säkerhetsdatabladet. Detta ger mer specifik infor-
mation om hur ämnet ska användas säkert, samt hur arbetstagare, konsumenter 
och miljön ska skyddas. Nedströmsanvändare måste kontrollera att säkerhetsda-
tablad och exponeringsscenarier täcker deras användning. Om inte, måste de vidta 
åtgärder och kommunicera dessa.

Merparten av den riskminskning som Reach är tänkt att leda till ska alltså ske 
genom att information om ämnenas farlighet, risker och riskhantering förmedlas 
mellan leverantörer och användare. I samband med ett nationellt tillsynsprojekt 
om Reach och exponeringsscenarier med landets kommuner och Naturvårds- 
verket, har det visat sig att exponeringsscenarier är oerhört komplexa och före-
tagen har i många fall begränsade möjligheter att ta till sig informationen. Det är 
därför viktigt att fortsätta ställa krav på att företagen tar ansvar för kommunika-
tionen i leverantörskedjan, så att informationen anpassas till mottagaren via till-
syn, och att myndigheterna fortsatt arbetar med stöd och råd till företagen genom 
kontroll av verktyg och modeller, vägledningar mm. 

Reach olika processer
Reach behandlar enskilda ämnen i fyra olika processer; ämnesutvärdering, harmo-
niserad klassificering och märkning av farliga ämnen, kandidatlistan för särskilt 
farliga ämnen och förbud eller villkor för viss användning av ett ämne. Kemikalie-
inspektionen bedömer att ämnesutvärderingarna och utarbetande av förslag till 
harmoniserad klassificering är kostnadseffektiva processer. Ämnesutvärderingarna 
gör det möjligt att ställa krav på företagen att ta fram information om ämnena. 
Harmoniserad klassificering leder till informations- och märkningskrav och är en 
förutsättning för att man ska kunna föreslå att ett ämne ska betraktas som särskilt 
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farligt, begränsa användningen eller förbjudas.  
För att fasa ut särskilt farliga ämnen är det viktigt att tillståndsprocessen i 

Reach fungerar effektivt. Särskilt farliga ämnen26 sätts upp på en särskild lista (den 
s.k. kandidatförteckningen) och förs sedan successivt över till en bilaga till förord-
ningen (bilaga XIV) då en tidtabell för tillståndsprövningen bestäms. Arbetet med 
att lista ämnen i kandidatförteckningen har hittills bedömts som kostnadseffektivt 
och det har spelat en viktig roll för produktutveckling och företagens frivilliga 
arbete att ersätta dessa ämnen med miljömässigt bättre alternativ. Däremot har 
bara ett begränsat antal ämnen blivit föremål för tillståndsprövning, och processen 
har nyligen mer eller mindre avstannat. De ämnen som Echa rekommenderat för 
tillståndsprövning har inte förts vidare i processen av EU-kommissionen.  Orsaken 
till detta bedöms vara ett starkt tryck från industrin bl.a. på förenklingar, lägre 
kostnader och större förutsägbarhet.

Ett starkt tryck från industrin bl.a. på förenklingar, lägre kostnader och större 
förutsägbarhet har lett till att EU-kommissionen beslutat om ett ”stand-still” för 
förslag om ytterligare ämnen till tillståndsprövning. Ett arbete som syftar till för-
enklingar, undantag, senareläggning av datum för ansökan och senareläggning av 
det datum från vilket ämnet inte får släppas ut på marknaden eller användas utan 
ett beviljat tillstånd har initierats. Sådana åtgärder kan i sig leda till minskat tryck 
på substitution och minskade incitament för innovation. Detsamma gäller om 
tillstånd på svaga grunder börjar beviljas för bred fortsatt användning, vilket det 
finns en risk för. 

Begränsning under Reach är ett kraftfullt verktyg för att öka skyddsnivån 
för människa och miljö. Kemikalieinspektionen bedömer dock att processen att 
begränsa farliga ämnen genom villkor för användningen eller förbud, är både 
besvärligare och dyrare jämfört med tidigare regelverk, och därför behöver effek-
tiviseras. Det finns ett påtagligt behov av att se över processerna för arbetet med 
begränsningar i Reach så att det blir möjligt att använda det styrmedlet som det 
var tänkt, när det är det bästa alternativet. Det kan t.ex. gälla konsumentvaror där 
många små företag är inblandade och omsättningen snabb. När det gäller import 
av varor är begränsning dessutom den enda möjliga åtgärden inom Reach för att 
reglera innehåll av farliga ämnen. Kemikalieinspektionen har i en arbetsgrupp 
tillsammans med Echa tagit fram flera förslag på hur arbetet kan effektiviseras. 
Tydligt utformade förbud ger kraftfulla signaler som kan stimulera innovation och 
underlättar både effektiv tillsyn och efterlevnad. 

Kompetensen har ökat hos kosmetikaföretagen
Kosmetikaförordningen bedöms ha lett till ökad kompetens hos kosmetikaföreta-

26 Särskilt farliga ämnen är ämnen som är svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande 
organismer, ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, samt 
ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande.

G
IF

T
F

R
I 

M
IL

JÖ



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 223

gen, och t.ex. rapporteras allvarliga biverkningar, vilket därmed även ökar konsu-
mentskyddet. De branschdialoger som Kemikalieinspektionen har genomfört inom 
arbetet för en giftfri vardag har lett till att uppföljningsbara mål satts upp. Målen 
handlar om att ta bort allergiframkallande doftämnen och begränsa användningen 
av allergiframkallande konserveringsmedel i produkter riktade till barn och ung-
domar, utbildning och information, och syftar till att företagen ska gå före lag-
stiftningen. De företag som har deltagit i dialogerna ser ett stort värde i att dessa 
fortsätter.

Kosmetika och hygieniska produkter hamnar ofta till slut i avloppet och kan 
förorena sjöar och vattendrag.  För att minska riskerna har en diskussion påbör-
jats och man tittar på olika modeller för att rangordna miljöfarliga ingredienser.

Viktiga principer i Växtskyddsmedelsförordningen är hotade
EU:s förordning om växtskyddsmedel trädde i kraft 14 december år 2009 och till-
lämpas från 14 juni 2011. Sverige var med och drev framgångsrikt igenom viktiga 
principer som godkännandekriterier baserat på ämnenas inneboende egenskaper, 
samt principen om jämförande bedömning och substitution. Enligt förordningen 
får CMR27-ämnen, och hormonstörande ämnen som kan ge skadliga effekter inte 
godkännas. 
Kommissionen skulle i december år 2013 ha presenterat förslag till vetenskapliga 
kriterier för hormonstörande ämnen. Dessa är nödvändiga för tillämpningen av 
godkännandekriterier, vilka är tänkta att ge en snabbare utfasning av ämnen med 
oönskade egenskaper. Kommissionen har meddelat att de skjuter fram besluten 
om kriterierna både vad det gäller växtskyddsmedels-förordningen och biocid-
förordningen på obestämd tid, för att bl.a. kunna genomföra en konsekvensana-
lys. Tolkningen av begreppet ”försumbar exponering”, som innebär att medlet 
används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med 
människor, föreslås få en större räckvidd än vad som framgår av förordningen, 
vilket försvårar utfasningen av särskilt farliga ämnen. 

Växtskyddsmedelsförordningen innehåller regler som möjliggör att verksamma 
ämnen som bedömts medföra en låg risk för hälsa och miljö kan godkännas som 
lågriskämnen och att ett förenklat förfarande kan tillämpas vid en ansökan om 
produktgodkännande. Exempel på lågriskämnen är t.ex. såpa och rapsolja som 
används inom trädgårdsnäringen, i ekologisk odling och för integrerad produk-
tion. Hittills har bara ett par nya ämnen godkänts som lågriskämnen. Ett svenskt 
undantag i tidigare nationell lagstiftning gjorde att godkännande för dessa medel 
inte krävdes. Tillgången på medel med låg risk är av stor vikt för integrerad 
produktion och för att riskminskning via nationella handlingsplaner ska kunna 

27 Cancerogent, Mutagent eller Reproduktionstoxiskt.
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genomföras. De nya EU-reglerna har inneburit att näringen nu står utan dessa 
lågriskmedel.

Harmonisering inom EU för biocidprodukter  
men med hänsyn till specifika miljöer
Sverige har, tillsammans med Norge, framgångsrikt drivit att det vid tillståndsgiv-
ning ska vara möjligt att ta hänsyn till att förhållandena och även behovet av vissa 
biocidprodukter skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Genom detta har man upp-
nått att en högre skyddsnivå ska gälla för antifoulingprodukter (båtbottenfärger 
och medel för behandling av t.ex. fisknät) i känsliga miljöer. Nordiska marinor lig-
ger oftare i områden av mer naturlig karaktär jämfört med kommersiella betong- 
marinor, vilka finns i stora städer i andra regioner av EU. Därför kan strängare 
villkor än minimikraven behövas för att skydda vattenmiljön. Överenskommelsen 
gäller alla antifoulingprodukter och innebär en effektivisering av processen efter-
som diskussionen inte behöver föras för varje verksamt ämne som godkänns för 
att ingå i denna produkttyp. Ytterligare en tillämpning av denna princip är då 
Sverige hävdat att det för konsumentbruk inte finns behov av råttbekämpning 
med vissa särskilt farliga ämnen, utan att bekämpningen ska ske yrkesmässigt eller 
med icke-kemiska metoder. 

Ramdirektivet för vatten kräver åtgärdsprogram
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, syftar till att vi ska uppnå en lång-
siktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten 
samt grundvatten omfattas. Miljökvalitetsnormer för god ekologisk och kemisk 
vattenstatus har fastställts och följs upp i övervakningsprogram. För grundvatten 
avses både kvantitativ och kemisk status. Åtgärdsprogram ska enligt direktivet 
utformas för varje vattendistrikt för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
uppfylls. Gällande åtgärdsprogram är inriktade på att ange de styrmedel som 
myndigheter och kommuner bör använda för att åstadkomma förbättringar. De 
åtgärder som i första hand tar fasta på att ta itu med gifter i miljön handlar om att 
styra medel för saneringsarbete till objekt med stor inverkan på vatten, att ta fram 
styrmedel för att minska riskerna med användning av växtskyddsmedel, och att 
delvis minska utsläpp från miljöfarliga verksamheter genom ökad tillsyn inklusive 
omprövning. 

Åtgärdsprogrammen har än så länge främst fått effekt genom att mer upp-
märksamhet riktas mot vattenfrågor, framför allt genom ökad planeringsverksam-
het och rådgivning. Vad gäller saneringsåtgärder så styrs dessa av delvis andra 
kriterier, varför vattenförvaltningen i sig inte har gjort nämnvärd skillnad, men 
många åtgärder är till nytta för vattenmiljöerna. Vad gäller åtgärder för att minska 
riskerna med användning av växtskyddsmedel, hänvisas mest till rådgivning. 
Länsstyrelserna bedömer att det ännu är för tidigt att se effekterna av vattenför-
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valtningsarbetet. Sveriges arbete är nu inne i den andra sexårs-cykeln, och ett nytt 
åtgärdsprogram är under remiss.

Avfallshanteringen påverkar Giftfri miljö
Även de regelverk som styr avfallshanteringen har betydelse för miljökvalitetsmå-
let Giftfri miljö. Inom EU består regelverket av ramdirektivet för avfall med ett 
antal kompletterande direktiv. Dessa regelverk är föremål för revidering (se avsnitt 
Strategier och handlingsprogram).

Alla medlemsländer ska enligt EU:s ramdirektiv för avfall ta fram nationella 
program för förebyggande av avfall. Naturvårdsverket fastställde det svenska 
programmet i december 201328. Sverige är ett av få länder som tagit med mål och 
åtgärder för farliga ämnen i sitt avfallsförebyggande program. Målen är utfor-
made i linje med Giftfri miljömålets strecksatser om att användningen av särskilt 
farliga ämnen så långt som möjligt ska ha upphört och att information om miljö- 
och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor ska vara tillgäng-
lig. För tre av fokusområdena textil, bygg och elektronik finns kemikalierelaterade 
åtgärder. Det är för tidigt att efter ett år bedöma vilken betydelse programmet 
haft för Giftfri miljömålet. En iakttagelse är dock att medvetenheten kring farliga 
ämnens betydelse för en säker avfallshantering verkar ha ökat på senare år, t.ex. 
eftersom dessa frågor oftare diskuteras i avfallsrelaterade sammanhang såsom på 
avfalls- och återvinningskonferenser.

2.1.2 kunskap om ämnens Hälso- oCH miljöegenskaper

Kraven i Reach om registrering innebär att ju större mängd av ämnet som tillver-
kas eller importeras desto mer information ska lämnas om ämnets farliga egenska-
per. Det finns dock inget registreringskrav för ämnen som tillverkas eller impor-
teras i volymer under 1 ton. Kunskapsluckorna om farliga egenskaper för ämnen 
som används i låga volymer kommer därmed att kvarstå. 

Den kontroll av registreringsunderlaget som Echa gör, visar tydligt att många 
företag lämnar in underlag med stora kvalitetsbrister i informationen. För många 
ämnen saknas därför fortfarande kunskap, helt eller delvis, om skadliga effekter 
och om hur de sprids. Vi vet därmed inte om det, för dessa ämnen, finns risk för 
att människor och miljö påverkas. Det finns också behov av att kunna hantera 
nya eller tidigare okända risker. Detta gäller särskilt risker med hormonstörande 
ämnen, ökad risk för skador vid exponering för kombinationer av ämnen och 
behov av informationskrav för nanomaterial.

Nanomaterial kräver nya risk- och farobedömningsmetoder

28 Naturvårdsverket (2013). Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. 
Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017.
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Nanomaterial har ett brett användningsområde som utvecklas hela tiden och 
hundratals produkter som innehåller nanomaterial används redan. Nanomaterial 
är utvecklade för att uppvisa nya egenskaper (såsom ökad styrka, kemisk reakti-
vitet eller konduktivitet) jämfört med samma material som inte är i nanoskala. De 
risk- och faro-bedömningsmetoder som används i dag är inte utvecklade för att ta 
hänsyn till dessa egenskaper och risker kan därför förbises.

Antibakteriella biocider en risk för utveckling av antibiotikaresistens 
Nya problem för människors hälsa och miljön kan uppstå på grund av använd-
ningen av biocider i konsumentvaror. En oro gäller utvecklingen av resistens mot 
de aktiva substanserna i desinfektionsmedel och konserveringsmedel. Om dessa 
ämnen används för behandling av färdiga varor istället för den mest angelägna 
användning inom human- och djursjukvård, kommer en konstant låg exponering 
av dessa ämnen ske till avlopp och vatten där mikroorganismer utsätt för dessa 
ämnen. Detta kan leda till en minskad känslighet för dessa medel. Förlust av käns-
lighet för vanliga desinfektionsmedel kan påverka möjligheterna att förhindra 
spridning av smittsamma sjukdomar. Dessutom finns det misstankar om att resis-
tens orsakad av antibakteriella substanser potentiellt kan påskynda även utveck-
lingen av antimikrobiell resistens. Mer kunskap behövs dock inom detta område 
innan samband är klarlagda. Problemet med ökande antimikrobiell resistens är ett 
allvarlig hot enligt WHO29.

Kombinationseffekter av många olika ämnen beaktas inte
Trots den växande kunskapen om relevansen av kombinationseffekter görs risk-
bedömning av kemiska ämnen enligt dagens lagstiftning normalt för enskilda 
ämnen, det vill säga ett ämne i taget30. Kombinationseffekter är inte omnämnda i 
Reach. Däremot står det i Reach:s vägledningsdokument att, om det finns expone-
ring för flera och nära besläktade ämnen med samma verkningssätt, ska expone-
ringsbedömning och riskkaraktärisering ta hänsyn till detta.  Det finns dock inte 
beskrivet hur detta ska beaktas. 

Inom växtskyddsmedelslagstiftningen finns krav på kumulativ riskvärdering för 
konsumenter och att man tar hänsyn till detta vid fastställande av gränsvärden. 
Detta begrepp avser ofta såväl samtidig exponering för flera likartade ämnen som 
den samlade exponeringen för ett och samma ämne från olika källor eller via olika 
exponeringsvägar. Arbete med att utveckla vägledning för detta pågår vid den 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

29 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112647/1/WHO_HSE_PED_AIP_2014.2_eng.
pdf?ua=1.

30 Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH State of the Art, Gaps 
and Options for Improvement, PM 3/10. Kemikalieinspektionen, juni 2010.
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Även inom ramen för Stockholmskonventionen finns viss möjlighet att beakta 
kombinationseffekter. För närvarande pågår t.ex. en diskussions om gruppvis 
bedömning av kortkedjiga klorparaffiner.

Hälsorelaterad miljöövervakning
 Människor exponeras kontinuerligt för blandningar av flera olika kemiska ämnen 
från flera olika källor. Dock är kunskapen om den faktiska exponeringen dålig.  
Kunskap om den faktiska exponeringen och risker med denna behövs för att 
utveckla lagar, regler och andra åtgärder för en förebyggande kemikaliekontroll.  

2.1.3 särskilt farliga ämnen

Kandidatförteckningen i Reach
Den så kallade kandidatförteckningen i Reach, som listar ämnen med särskilt 
farliga egenskaper, är ett viktigt verktyg för utfasning av dessa ämnen. Utfasning 
kan ske antingen genom att företagen frivilligt byter ut dessa ämnen, eller via 
tillståndsprocessen i Reach. Tillståndsprocessen bedöms för närvarande som in-
effektiv och kandidatförteckningen riskerar därmed också att minska i betydelse 
(se Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler).

Begränsningar i Reach
Trots att Reachprocessen,för begränsningar, i dagsläget ofta inte är kostnads-
effektiv,  bedömer Kemikalieinspektionen att från skyddssynpunkt är förbud i 
vissa fall ändå det klart bästa alternativet. Förbud innebär ofta, jämfört med andra 
styrmedel, att farliga ämnen både i högre grad försvinner från marknaden och att 
de inte åter ökar i användning ett antal år senare. Med andra styrmedel kan det 
finnas en risk att användningen av ämnena åter ökar om styrmedlet avvecklas eller 
om samhällets fokus på det farliga ämnet minskar. Ett exempel på en situation där 
vi anser att förbud normalt är det bästa styrmedlet gäller sådana konsumentvaror 
där många små företag är inblandade och omsättningen av modeller är snabb. 

Hormonstörande ämnen
Allt fler ämnen misstänks vara hormonstörande och kunna påverka människors 
och djurs hälsa och fortplantningsförmåga. Det är därför allvarligt att inga veten-
skapliga kriterier för att bedöma hormonstörande egenskaper hos kemikalier ännu 
fastställts. I de fall vetenskaplig osäkerhet om potentiellt allvarliga effekter kvar-
står bör därför försiktighetsprincipen tillämpas.

Kadmium
I Sverige finns ett gränsvärde för kadmium i fosforgödselmedel, men detta är för 
högt för att ha en reducerande effekt på halterna i åkermark. Tidigare fanns en 
skatt på kadmium i mineralgödsel. Denna skatt bidrog väsentligt till att de före-
tag som tillverkar mineralgödsel valde att köpa in råvaror med låg kadmiumhalt 
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för tillverkning av vissa fosforgödselmedel på världsmarknaden. Från och med 1 
januari år 2010 togs skatten på kadmium i mineralgödsel bort (i samband med 
att kväveskatten togs bort), vilket kan leda till att användningen av mineralgödsel 
med högre kadmiumhalter ökar på svensk åkermark. På EU-nivå diskuterar man 
harmoniserade gränsvärden och om/när detta införs ökar troligen konkurrensen 
om de renare råvarutillgångarna.

2.1.4 kunskap om spridning av farliga ämnen

Farliga ämnen i dricksvatten
Kunskapen om kvaliteten på våra dricksvattenresurser är bristfällig. Ett stort pro-
blem med kontroll av rå-, såväl som dricksvatten, är att man vet väldigt lite om 
förekomsten av främmande kemiska ämnen. Till exempel gjordes de första upp-
täckterna av PFOS i dricksvatten av en tillfällighet. Kvaliteten på utgående dricks-
vatten från kommunala vattentäkter kontrolleras, men inga krav finns på provtag-
ning och analys av råvattnet. Kvaliteten på vattnet är beroende av det allmänna 
miljötillståndet, markanvändningen och de åtgärder som vidtas för att säkerställa 
en god vattenmiljö. I Sverige kommer ungefär hälften av vårt dricksvatten från 
grundvatten och hälften från ytvatten

2.1.5 oavsiktligt Bildade ämnen

Kunskapen om oavsiktligt bildade ämnen är fortfarande bristfällig med avseende 
på vilka ämnen som är mest betydande, mängder och spridning av ämnen, hälso- 
och miljöeffekter samt exponering av människor och miljö. De främsta primära 
källorna till oavsiktligt bildade ämnen är industriella processer och förbränning av 
olika slag. Spridning kan även ske sekundärt från t.ex. deponier, förorenad mark, 
förorenade sediment, avfall och askor som innehåller dessa ämnen. I takt med att 
utsläppen av oavsiktligt bildade POPs från svenska primära källor har avtagit har 
sekundära och diffusa källor blivit viktigare. 

Av de idag kända oavsiktligt bildade ämnena med farliga egenskaper är dioxi-
ner, furaner och PAH de mest betydande. Kunskapen om oavsiktligt bildade 
ämnen har ökat kontinuerligt men t ex i vilken omfattning de bildas och sprids är 
fortfarande dåligt känd. Den sekundära spridningen är också dåligt kvantifierad. 
Hur stor den i idag okända fraktionen av oavsiktligt bildade ämnen är, vet vi inte 
heller, även om vi kan anta att källan är industriella processer och förbränning. 
Det innebär även brister i kunskapen om risken för hälsa och miljö. 

Utsläppen av dioxiner är fortfarande dåligt kvantifierade. Mätning och modelle-
ring för utvalda dioxinkongener inom forskningsprogrammet Baltic POPs visar att 
nuvarande europeiska utsläppsuppskattningar underskattar utsläppen av dioxiner 
minst 2–10 gånger. Det är troligt att det största bidraget till dioxinförorening i 
många delar av Östersjön utgörs av atmosfärisk deposition från de östra delarna 
av Europa. Enligt europeiska emissionsdatabaser utgör hushållens utsläpp mer än 
en tredjedel av de totala europeiska utsläppen av dioxiner idag. De huvudsakliga 
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källorna har uppskattats vara uppvärmning och matlagning med fast bränsle samt 
avfallsförbränning. Svenska källor står endast för ett mindre bidrag till halterna av 
dioxiner i Östersjöområdets luft.

2.1.6 minska Barns eXponering för kemikalier

Produktlagstiftningar reglerar kemikalier i vissa varugrupper
Produktregler som omfattar kemikalieaspekter finns för bl.a. elektriska och elek-
troniska produkter (RoHS), leksaker och fordon. Erfarenheten visar att dessa 
lagstiftningar har inneburit en möjlighet att begränsa farliga ämnen i specifika 
varugrupper. 

Dialoger med varuproducenter har drivit på utfasning av farliga ämnen  
och utveckling av säkrare produkter.
Kemikalieinspektionen har etablerat dialoger med några prioriterade branscher 
(textil, kosmetika och leksaker) i syfte att stärka företagens kemikaliekompetens 
och därmed minska risker och substituera farliga kemiska ämnen. Dialogarbetet 
har utvärderats och resultaten visar en i huvudsak positiv bild av hur dialogerna 
fungerar som arbetsmetod. Den ömsesidiga förståelsen mellan myndigheterna och 
företagen har blivit bättre. Branschdialogerna har drivit på utfasning av farliga 
ämnen och utveckling av säkrare produkter. De företag som deltagit i Kemikalie-
inspektionens branschdialoger har uppskattat dialogerna och är intresserade av en 
fortsättning. Branschdialogena, vilka pågått under handlingsplanen för en giftfri 
vardag under perioden 2011–2014 avslutas nu, men kommer att fortsätta i en 
annan konstellation, där aktörerna tar ett större ansvar för att driva dem vidare.

Leksaksdirektivet ställer krav om begränsningar av farliga kemiska ämnen
Det nya leksaksdirektivet (2009/48/EG) började gälla 2011. Kemikaliekraven i 
direktivet började tillämpas först den 20 juli år 2013. Enligt leksaksdirektivet får 
leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors 
hälsa. Alla leksaker som har satts ut på marknaden efter den 20 juli år 2013 måste 
uppfylla kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Efter att direktivet trätt i kraft, har 
gränsvärdet för barium sänkts och två undantag för nickel har lagts till. Bisfenol-A 
och flamskyddsmedlen TCEP, TCPP och TDCP kommer att regleras i direktivet. 
Regleringen av bisfenol-A och flamskyddsmedlen träder i kraft i december år 2015 
och omfattar enbart leksaker till barn under tre år, eller leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen.

Diskussioner pågår att sänka gränsvärdena för bly och sexvärt krom. Sverige 
har varit pådrivande att få tillstånd sänkta gränsvärden för barium samt arbetat 
för sänka gränsvärdena för bly. Detta har skett bland annat genom att analysera 
bly i produkter och understryka vikten av att inga undantag från gränsvärdet för 
bly kommer till stånd.
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Byggnadsmaterial
Byggprodukter används i mycket stora volymer och produkterna har en lång 
brukstid. Farliga ämnen i material och varor byggs ofta in för långa tider. Efter-
som människor vistas en stor del av tiden inomhus kan emissioner av farliga 
ämnen från byggprodukter ge upphov till betydande exponering via inomhus-
miljön. Risker kan även finnas i arbetsmiljön.

Utöver begränsningar för formaldehyd, har Sverige inga nationella regler som 
begränsar användningen av farliga ämnen i byggprodukter. Vissa begränsningar 
finns i Reachförordningen, t.ex. för kadmium i plastmaterial. IVL Svenska Mil-
jöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans det gemensamma 
bolaget BASTA. I BASTA:s produktdatabas finns byggmaterial som klarar 
BASTA:s krav på kemiskt innehåll som utgår från Reachförordningen. 

Farliga ämnen begränsas i elektriska och elektroniska produkter
RoHS-direktivet utgör en bra grund för att minska riskerna från farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter. Processen med utvärdering och begränsning av 
nya ämnen är ny, och tillämpas för första gången av kommissionen i samband med 
behandlingen av förslagen till begränsning av de fyra ftalaterna, DEHP, BBP, DBP 
och DIBP. Möjligheten för medlemsländer att föreslå nya ämnen är ännu oprövad 
och det är därför osäkert hur effektivt den processen kommer att fungera, t.ex. hur 
stora arbetsinsatser som krävs och hur lång kommissionens handläggningstid blir. 

2.1.7 effektivare tillsyn inom eu

Kemikalietillsynen har stora utmaningar men ger effekt
För att få en bättre samordning av tillsynen har Kemikalieinspektionen utökat 
samarbetet i olika fora och nätverk inom EU. Kemikalieinspektionen har även 
kraftigt utökat tillsynen vilket har lett till att betydligt fler brister upptäcks. Detta 
har i sin tur lett till påföljder och rättelser i form av många åtalsanmälningar och 
att företag tagit bort farliga varor från marknaden. I samband med tillsynen ges 
också information till företagen. Det leder till ökad kunskap om reglerna hos 
företagen och i många fall till ändrad attityd till reglerna. Detta är viktigt eftersom 
kunskapen om skyldigheter ofta är bristfällig bland företagen. En välutvecklad till-
syn kan därför stärka företagen i deras arbete med att följa kemikaliereglerna.

Kemikalietillsynen i Sverige kan öka 
Kemikalieinspektionen har vägledningsansvar för kemikalietillsynen i Sverige. 
Kommuner har t ex tillsyn av kemikaliehanteringen hos användarföretag och 
försäljning av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har gemensamt drivit på utveckling-
en av tillsyn av hanteringen av kemiska produkter enligt reglerna i Reach genom 
att genomföra ett vägledningsprojekt under perioden 2012–2013. Projektet har 
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lett till ökade kunskaper om Reach hos miljöinspektörer på kommun och läns-
styrelse, men många uttrycker att det finns ett fortsatt stort behov av kompetens-
höjning inom området.

2.1.8 information om farliga ämnen i varor

Information om farliga ämnen i kemiska produkter
För kemiska produkter finns regler för klassificering och märkning i EU (CLP-
förordningen). Den bygger på det globalt överenskomna systemet för klassificering 
och märkning (GHS). Genom obligatoriska märkning av kemiska produkter får 
konsumenten information om dess egenskaper. Den harmoniserade klassificering-
en är ofta en förutsättning för att det ska vara möjligt att gå vidare med att föreslå 
att ett ämne ska betraktas som särskilt farligt eller att en viss användning bör 
förbjudas. Den harmoniserade klassificeringen förstärker dessutom direkt konsu-
mentskyddet, eftersom många ämnen som får en harmoniserad klassificering blir 
förbjudna både i leksaker och i kemiska produkter tillgängliga för konsumenter. 
Att det finns en harmoniserad klassificering för ett ämne är i stort även en förut-
sättning för att ekonomiska och informativa styrmedel ska vara effektiva.

Informationen om farliga ämnen i varor är otillräcklig
Information om varors innehåll av farliga ämnen behövs för att alla aktörer i 
hanteringskedjan ska kunna göra medvetna produktval och kunna hantera dem 
säkert. Kunskapen om vilka kemiska ämnen som ingår i varorna är för det stora 
antalet varor ofta dålig eftersom produktions- och leverantörskedjorna ofta är 
långa och komplexa. Därför behövs internationellt samarbete. 

Sedan år 2009 pågår ett projekt om information om ämnen i varor initierat av 
Sverige och EU. Det leds av FN:s miljöprogram inom ramen för globala kemikalie-
strategin, Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
Ett förslag till frivilligt program31 för att främja utbytet av information om kemi-
kalier i varor i hela livscykeln har tagits fram inom projektet. Förslaget bygger på 
att använda samma kriterier för klassificering av ämnen som i GHS. 

Internationella riktlinjer för hur informationen ska överföras kommer att 
underlätta kommunikationen mellan företagen. Eftersom programmet är frivil-
ligt bygger användningen av det på att drivkrafterna i form av t.ex. företagens 
vilja att ha god kontroll på innehållet i varorna för att skydda sina varumärken, i 
kombination med lagstadgade krav inom EU på att överföra information om vissa 
ämnen till nästa led i hanteringskedjan, är tillräckliga. 

Inom EU finns lagstadgade krav på informationsöverföring i Reach. En leveran-
tör måste lämna information till mottagaren, om innehållet i en vara av särskilt 

31 CiP Chemicals in Products Programme.
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farliga ämnen överstiger en halt på 0,1 viktsprocent. I Reach:s artikel 33 framgår 
också att konsumenter har rätt att, efter förfrågan, få information om en vara 
innehåller mer än 0,1 viktsprocent av ett ämne som finns upptaget på kandidat-
förteckningen. 

Regeln om 0,1 procent tolkas inte på samma sätt i olika medlemsländer, Echa 
och kommissionen. För att kraven inte ska bli alltför begränsade har Sverige dri-
vit linjen att halten ska relaterar till den del av varan eller det material där ämnet 
ingår och inte summerat från alla delar i en sammansatt vara. 

Något krav på att information om innehåll av särskilt farliga ämnen ska finnas 
vid köptillfället finns inte idag vilket begränsar konsumenternas möjlighet att göra 
produktval baserade på kännedom om innehållet av farliga ämnen.

Offentlig upphandling32 och ökade kemikaliekrav  
Värdet av varor och tjänster som upphandlades i offentlig sektor i Sverige år 2010 
har beräknats till mellan 500–600 miljarder kronor. Krav från inköpare kan vara 
kan en kraftfull drivkraft som påverkar leverantörerna att utveckla produkter och 
varor med minskade kemiska risker. Offentlig upphandling kan därför vara ett 
viktigt styrmedel i kemikaliepolitiken. Samordning av inköpskrav mellan myn-
digheter kan förstärka effekten. Samverkan sker bl.a. inom landstingen, vilka är 
stora inköpare av sjukvårdsmaterial. Statliga ramavtal för upphandling av olika 
produktgrupper och tjänster kan tas fram av olika de myndigheter som har behov 
avtalen. Verksamheten samordnas av Kammarkollegiets inköpsstöd. Det finnas en 
potential för att förstärka kraven på kemikalier i ramavtalen. 

Innovationsupphandling är ett annat område som bör kunna utvecklas. När 
avsättning för produkter som utvecklas för särskilda ändamål kan garanteras, får 
företag möjlighet att satsa mer på utveckling av produkter som har med mindre 
innehåll av farliga ämnen och mindre miljöpåverkan.  

Inköpare i offentlig sektor som vill ställa miljö- och kemikaliekrav har haft stöd 
av ett webbaserat verktyg som sedan flera år har utvecklats av Miljöstyrningsrå-
det. Verksamheten överfördes år 2014 till Konkurrensverket, och det är viktigt att 
verktyget fortsätter att utvecklas inom den nya myndigheten. I budgetpropositio-
nen har regeringen aviserat att en ny statlig upphandlingsmyndighet ska inrättas 
från och med den 1 september år 2015.  Det är angeläget att stödverktyget för 
inköpare fortsätter att utvecklas inom den nya myndigheten.

2.1.9 giftfria oCH resurseffektiva kretslopp

Etappmålet om Giftfria och resurseffektiva kretslopp beslutades av regeringen år 
2013. I målskrivningen står att ”användningen av återvunna material ska vara 
säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så 

32 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling.
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långt som möjligt undviks, samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas”. 
Detta ska uppnås genom utvecklade strategier och regelverk inom EU. För att nå 
etappmålet om resurseffektiva och giftfria kretslopp behövs ett brett spektrum av 
insatser inom Sverige och inom EU:s politik och lagstiftning. Även insatser på  
global nivå blir allt viktigare. Regeringen har i proposition 2013/14:39 gjort 
bedömningen att det behövs en samlad strategi för giftfria och resurseffektiva 
kretslopp för att uppnå etappmålet. 

Enligt EU:s nya miljöhandlingsprogram ska främjande av giftfria materialkrets-
lopp vara en del i den EU-strategi om giftfri miljö som ska tas fram till år 2018. 
Sverige har varit aktivt i utformningen av programmet och fortsatta insatser i 
detta arbete på politisk och teknisk nivå är centrala för att bevaka att en stärkt 
kemikaliekontroll beaktas i olika åtgärder som rör avfallshantering, ökad materia-
låtervinning och resurseffektivisering. 

EU-kommissionen lade i juli år 2014 fram förslag om cirkulär ekonomi främst 
inriktad på reviderad avfallslagstiftning. Förslaget har dragits tillbaka av den nya 
kommissionen som avser att lägga ett nytt förslag under år 2015. Det nya försla-
get ska vara mer inriktat på åtgärder i ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att 
återvunnet material håller en god kvalitet och att det finns kunskap om innehållet 
av farliga ämnen för att materialet ska kunna utgöra en tillförlitlig råvarukälla. 
Det finns annars stor risk att gamla uttjänta material som innehåller farliga ämnen 
av okänt slag och ursprung återcirkuleras i samhället och hamnar i varor och där-
med kan orsaka exponering. Exempel finns där man funnit förbjudna bromerade 
flamskyddsmedel i återvunnet material i kontakt med livsmedel33.  

Tillgång till information är en viktig förutsättning för att minska kemiska ris-
ker i samband med tillverkning, användning och i avfallsledet. Kravet i Reach på 
information om förekomst av särskilt farliga ämnen i varor, driver fram mer kun-
skap generellt om farliga ämnen i material och varor. Det behöver dock utveck-
las och omfatta fler grupper av farliga ämnen. Svagt utvecklade kemikalieregler 
och svag koordination mellan kemikalie- och avfallsregler kan bli ett hinder för 
utveckling av cirkulär ekonomi som behövs för att ekonomin ska utvecklas under 
tilltagande knapphet på resurser.

Det saknas dock regler som säkerställer att information om särskilt farliga 
ämnen når avfallshanterare och återvinnare. Detta försvårar för dem att undvika 
risker vid avfallshanteringen och hindra att särskilt farliga ämnen sprids vidare via 
återvunnet material. Avfallshanterare, återvinnare och andra aktörer i senare led i 
leverantörskedjan, har inte heller tillgång till säkerhetsdatablad eller annan infor-
mation såsom exponeringsbedömningar. Detta försvårar ytterligare en välbehövlig 
informations- och kunskapsöverföring. Det finns alltså behov av krav på att infor-

33 Samsonek, J. and F. Puype (2013). “Occurrence of brominated flame retardants in black 
thermocups and selected kitchen utensils purchased on the European market”. Food 
Additives & Contamination: Part A (published online July 26, 2013).
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mationen följer med i hela varans livscykel och därmed når även avfallshanterare 
och återvinnare. Informationen behöver även vara anpassad för att kunna använ-
das effektivt t.ex. vid materialåtervinning.

2.1.10 gloBalt arBete för ökad kemikaliesäkerHet

Globala överenskommelser och utvecklingssamarbete
Kemikalier kan spridas såväl via luft och vatten som via varor. I takt med att 
marknaden för kemikalier och varor blir alltmer internationell blir det allt vikti-
gare att hitta globala lösningar för att begränsa risker. De överenskommelser som 
har gjorts internationellt på kemikalieområdet (ex SAICM, Stockholmskonventio-
nen, LRTAP och Minamatakonventionen), innebär ökade möjligheter för en bättre 
kemikaliehantering globalt avseende exempelvis kvicksilver och listade POPs-
ämnen och därmed en minskad belastning även på den svenska miljön. 

Utvecklingsländer och strategiska länder
För att genomföra de globala överenskommelserna och utveckla en fungerande 
kemikaliekontroll nationellt, behöver länderna institutionell kapacitet. I många 
länder är myndigheterna på kemikalieområdet idag mycket svaga, och reglerna 
mycket bristfälliga, samtidigt som produktionen ökar kraftigt.

Genom den ständigt växande globala handeln och transporten av kemiska 
ämnen genom luft och vatten blir andra länders förmåga att hantera kemikalier på 
ett uthålligt sätt av största betydelse för våra nationella mål. Hur varor tillverkas 
i Asien blir en angelägenhet för oss. Kemikalieinspektionen har sedan tidigt 1990-
tal samarbetat med länder som önskat utveckla sitt arbete med kemiska hälso- och 
miljörisker. De flesta samarbeten har i sak inneburit stöd till utveckling av:

– lagstiftning, ny eller omarbetning av både primär och sekundär lagstiftning
– institutioner, organisation och ibland inrättande av nya myndigheter
– utbildning, utveckling och genomförande av kurser, seminarier och work-

shops
– inspektion, utbildning och utveckling av inspektionsverksamhet
– information, utveckling av information och utbildning för allmänhet, offent-

lig sektor och privat näringsliv

Genom utvecklingssamarbetet har Sverige bidragit till en ökad institutionell kapa-
citet i ett stort antal utvecklingsländer. Sedan två år har detta samarbete också 
utökats till ett antal strategiska länder, dvs. länder som per definition inte längre 
är utvecklingsländer men ändå är intresserade av att förbättra sitt arbete (Brasi-
lien, Indonesien, Kina, Sydafrika, Vietnam och Uruguay). I alla dessa länder, både 
strategiska länder och utvecklingsländer, tilltar industrialiseringen och tillväxten. 
Därmed ökar också tillverkning, import och användning av kemikalier. Behovet av 
samarbete för att utveckla den institutionella kapaciteten väntas bestå i många år. 
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2.1.11 förorenade områden

De styrmedel som finns för att åtgärda förorenade områden idag fungerar i stort 
bra. Miljöbalken går att använda för att förelägga verksamhetsutövare och mark-
ägare att behandla områden. Det statliga anslaget för sanering har använts fram-
gångsrikt för såväl efterbehandlingsprojekt som till de länsvisa inventeringarna 
och stöd för länsstyrelsernas tillsyn samt SGI:s stöd till teknikutveckling. Forsk-
ningsstödet från Formas har också varit viktigt för att utveckla arbetet.

En utvärdering som Naturvårdsverket låtit göra, visar att inverkan på miljö- 
och hälsoeffekterna av de efterbehandlingar som görs av förorenade områden 
oftast är mycket goda. Tydliga effekter kan påvisas med förbättrad miljökvalitet 
för mark, vatten och sediment på och runt de behandlade områdena. Det ger en 
potential för olika former av ny markanvändning. De sociala effekterna är också 
övervägande positiva genom minskad oro och olägenhet för människor i närom-
rådena. Hur efterbehandlingen bidrar till giftfri miljö, ligger till stora delar utanför 
den typ av samhällsekonomisk beräkningsmodell som har använts i utvärderingen 
varför det i flera fall kan vara svårt att se om den samhällsekonomiska nyttan av 
efterbehandling överstiger insatsen.

Tillsynsmyndigheternas arbete för att driva på saneringsansvariga verksamhets-
utövare och markägare är viktigt för att öka takten i arbetet med att behandla de 
värst förorenade områdena. Under de senaste åren har några vägledande domar 
från mark- och miljööverdomstolen pekat på att det inte varit skäligt av tillsyns-
myndigheten att kräva att verksamhetsutövaren ensam ska stå för kostnaden vid 
omfattande efterbehandling av områden som förorenats före år 1969. Naturvårds-
verket har påbörjat en analys av hur den praxisen påverkar takten i efterbehand-
lingsarbetet och tillsynsmyndigheternas möjligheter att ställa krav på åtgärder.

Det finns en risk att nya föroreningsproblem uppstår eller att farliga ämnen 
även i framtiden sprids på ett okontrollerat sätt. Högfluorerade ämnen i grund-
vatten runt flera flygplatser har uppmärksammats under de allra senaste åren och 
är ett exempel på problem som ännu inte fångats upp av länsstyrelsernas invente-
ringar. Det är också ett exempel på föroreningar för vilka/där vi idag inte vet vil-
ken teknik som kan användas för en effektiv efterbehandling.

2.1.12 ökad miljöHänsyn i eu:s läkemedelslagstiftning

Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel 
Kunskapen om miljöpåverkan av läkemedelssubstanser är idag i många fall otill-
räcklig.

När det gäller humanläkemedel finns det sedan år 2006 krav på att den som 
ansöker om godkännande för försäljning av humanläkemedel ska göra en miljö-
riskbedömning för de aktiva läkemedelssubstanserna. De identifierade miljörisker-
na beaktas dock inte vid bedömningen av läkemedlets nytta/riskförhållande och 
har därmed ingen avgörande betydelse för godkännande av nya läkemedel. 
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För veterinärmedicinska läkemedel ska sökanden, liksom vid humanläkemedel, 
vid ansökan om godkännande av produkten redovisa resultat av undersökningar 
för att utvärdera ett läkemedels eventuella miljörisker. Eventuell miljöpåverkan 
ska studeras och särskilda bestämmelser för att minska den ska utarbetas för varje 
enskilt fall. Om åtgärder föreslås i ansökan, i syfte att minska miljöpåverkan, så 
framgår detta i den produktinformation som ingår i godkännandet och ges i form 
av produktresumé och bipacksedel, exempelvis åtgärder som reglerar hantering 
av gödsel och avfall. Det finns dock ingen tillsyn över hur riskminskningsåtgärder 
efterlevs.

Vid nytta/riskbedömningen av ett veterinärmedicinskt läkemedel ska, till skill-
nad från vid bedömningen av ett humanläkemedel, även varje risk för oönskade 
miljöeffekter vid användningen av läkemedlet, beaktas. I dessa risker ingår inte 
miljöeffekter som kan hänföras till tillverkningen. I praktiken har myndigheterna 
ännu inte sagt nej till någon produkt av miljöskäl, däremot har vissa djurslag eller 
viktklasser uteslutits från behandling med vissa produkter på grund av risk för 
miljöpåverkan. Ett arbete med att utarbeta en ny EU-förordning för veterinär-
medicinska läkemedel har påbörjats.

Information om miljöegenskaper av läkemedelssubstanser som tas fram inom 
tillståndsprocessen tillgängliggörs inte till aktörer som skulle behöva informatio-
nen för att minska miljöpåverkan av läkemedel.

2.1.13 forskning oCH kunskapsuppByggnad

Mer forskning för Giftfri miljö behövs
Behovet av ny kunskap för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och för att  
uppfylla de sju etappmålen om farliga ämnen är brett, det framgår inte minst av 
regeringens proposition På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikalie-
politiken34. Även EU:s sjunde miljöhandlingsprogram35 lyfter fram viktiga kun-
skapsluckor inom kemikalieområdet. Företagen har, enligt Reach, ansvar att ta 
fram grundläggande uppgifter om miljö- och hälsofarlighet hos de ämnen de till-
verkar eller importerar. Det räcker dock inte. Forskningen uppmärksammar kon-
tinuerligt nya problemområden, vilka kräver att nya eller modifierade tester, krite-
rier och styrmedel utformas. Dessutom har forskning stor betydelse för utveckling 
av strategier och utformning av styrmedel och åtgärder. 

Det finns ett stort behov av ny kunskap för att kunna utforma mål, strategier 
och åtgärder för en giftfri miljö, men för att forskningsresultaten ska bli tillämp-

34 Regeringens proposition 2013/14:39.
35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1386/2013/EU av den 20 

november 2013. om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva 
gott inom planetens gränser.
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bara i regulatoriska sammanhang behöver kunskapen om de regulatoriska kraven 
och förutsättningarna öka hos forskare och forskningsfinansiärer. 

Utfasning och substitution av särskilt farliga ämnen kräver kunskap
Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper är en förutsätt-
ning för säker användning, utfasning av särskilt farliga ämnen och en substitution 
som medför minskade risker. Det vore även värdefullt om substitution av farliga 
ämnen blev en drivkraft inom innovationsdriven forskning.

2.2 osäkerheter
För kemiska hälso- och miljörisker är det generellt svårt att mäta olika styrmedels 
bidrag till minskade risker. Andra faktorer, som ökad produktion och konsumtion 
av varor som innehåller farliga ämnen motverkar också till viss del riskminsk-
ningsåtgärder för enskilda ämnen. Inom EU har 13052 ämnen hittills registrerats 
inom Reach. Även om inte alla dessa förekommer i produkter på marknaden så 
är antalet ämnen mycket stort. Vilka hälso- och miljöeffekter dessa ämnen har är 
delvis känt, men för ett stort antal ämnen saknas fortfarande tillräckliga data för 
att göra en farobedömning. För ämnen i volymsintervallen 1–10 ton per företag 
ska en registrering vara gjord först år 2018. De uppgifter om deras effekter som 
då krävs är mycket basala. Den stora mängden ämnen som används i kombination 
med kvarstående brist på data om deras effekter och spridning, gör att den över-
gripande bedömningen av utvecklingen inom målet blir osäker.

2.3 övrig påverkan på målet
EU:s kemikalielagstiftning har förnyats under de senaste tio åren, men eftersom 
det finns en fördröjning i kedjan av att få regler på plats, implementering av dessa 
och uppmätta förbättringar av miljö- och hälsotillståndet, har vi dock ännu inte 
sett de fulla effekterna. Merparten av den riskminskning som gällande regler är 
tänkta att leda till ska ske genom att information om ämnenas farlighet, risker 
och riskhantering förmedlas mellan leverantörer och användare. Det har inte varit 
möjligt att utvärdera det fulla omfånget av den riskminskning som det hittills lett 
till.

2.3.1 generationsmålets streCksatser

Generationsmålets strecksatser anger inriktning för miljöpolitiken. Giftfri miljö 
bidrar till generationsmålet samtidigt som den samhällsomställning som avses i 
generationsmålet vad gäller kretslopp och konsumtion, kan bidra till att uppnå 
Giftfri miljö.

De tre första handlar om levande värden som behöver skyddas:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
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• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

Åtgärder för Giftfri miljö bidrar till att de värden som preciseringarna anger  
skyddas. De första tre strecksatserna har samma syfte som Giftfri miljö och är 
beroende av att Giftfri miljö nås. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
Frågan behöver fortsatt fokus i miljöpolitiken. Giftfri miljö behöver integreras 
bättre i styrmedlen för hållbara kretslopp. Behov av att stärka koppling mellan 
kemikalielagstiftning och avfallslagstiftning är identifierade. Det är vidare av stor 
betydelse att EU:s strategi för en cirkulär ekonomi parallellt utvecklar adekvata 
informations- och kemikaliekrav på material som ska återvinnas. För svaga kemi-
kaliekrav kan utgöra hinder för att återvunnet material ska kunna ingå i en cirku-
lär ekonomi.
 
• En god hushållning sker med naturresurserna. 
Giftfri miljö bidrar till skydd av mark och vatten. Saneringen av förorenade områ-
den behöver fortsätta. Giftfri miljö motverkar att nya förorenade områden bildas. 
Det är oroande att grundvatten är förorenat av låga halter av bekämpningsmedel 
och högfluorerade ämnen. 

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små  
miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Konsumtionsmönster och samhällets omsättning av energi och material, inklusive 
alla steg i varors livscykel från råvaruutvinning, produktion och användning till 
avfallshantering och återvinning, har stor betydelse för spridning av farliga ämnen. 
Utvecklingen av konsumtion och konsumtionsmönster har därför stor betydelse 
för Giftfri miljö. 

3. Bedömning av om målet nås 

Giftfri miljö – miljökvalitetsmålet:
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhäl-
let ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna."
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Syftet med avsnittet är att bedöma i vilken grad miljökvalitetsmålet kommer att 
uppnås till år 2020. En del av bedömningen handlar om det tillstånd i miljön som 
målet beskriver är uppnått år 2020. En annan del om hur påverkan på miljön 
och hälsa genom utsläpp och diffus spridning av farliga ämnen ser ut år 2020. En 
tredje bedömningsgrund är hur förutsättningarna utvecklats d.v.s. i vilken grad 
styrmedel finns på plats år 2020.

3.1 Det centrala i bedömningen 

3.1.1 Bedömning av miljökvaliteten – ämnen i miljön som kan Hota  

människors Hälsa eller den Biologiska mångfalden

Läget är nu att för vissa farliga ämnen, där omfattande åtgärder vidtagits, minskar 
halterna i miljön. Att sådana ämnen minskar syns även i hälsorelaterade över-
vakningar. Halterna av flera andra ämnen ökar eller minskar mycket långsamt. 
Till skillnad från välkända miljögifter som undersökts i långa tidsserier i miljön, 
saknas för flertalet ämnen dels data om halter i människa och miljö dels uppgifter 
om hur halterna förändras över tid. Ämnen som redan är spridda i miljön kan 
upptäckas vara farliga. 

Kemiska ämnen påverkar människors hälsa. Misstankar om hormonstörande 
effekter riktas mot allt fler ämnen, vilka kan påverka människors och djurs fort-
plantningsförmåga. Det finns också vetenskapliga indicier på att det kan finnas en 
koppling till några vanliga folksjukdomar som till exempel diabetes. Allergifram-
kallande ämnen i bl. a. konsumentvaror misstänks vara en av orsakerna bakom 
ökningen av allergier.

Farliga ämnen påverkar direkt individer eller populationer av arter, t ex påver-
kas reproduktionen av vissa rovfågelsarter. Farliga ämnen påverkar också natu-
rens ekosystemtjänster, t ex påverkas insekter som pollinerar växter. 

Bedömningen när det gäller det tillstånd i miljön som målet anger är att tillstån-
det inte kommer att kunna nås till år 2020. Farliga ämnen som har skapats i eller 
utvunnits av samhälle kommer fortfarande att förekomma i halter som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

3.1.2 förutsättningar oCH Centrala proBlem 

Flödet av farliga ämnen i kemiska produkter och varor fortsätter att öka. Far-
liga ämnen frigörs och sprids i produktion, användning och i avfallshanteringen 
Spridningen av farliga ämnen påverkar direkt miljötillståndet och kan direkt och 
indirekt via miljön påverka människors hälsa. Särskilt farliga ämnen används fort-
farande och sprids så att de påverkar hälsa och miljö. 

Spridningen av farliga ämnen kan därför vara något större år 2020, medan 
användning och spridning av särskilt farliga ämnen kan ha begränsats av allt 
effektivare lagstiftning.
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Den ökade kemikalieanvändningen återspeglas t.ex. i slam som sprids på åker-
mark. Farliga ämnen sprids även från historiska föroreningar i förorenade områ-
den, i byggnader och från uttjänta varor och material. Återvinning av varor och 
material som innehåller historiska föroreningar kan göra att farliga ämnen på nytt 
exponerar människor och miljö. 

Kunskapen om hur ämnen påverkar miljö och hälsa växer och är i många fall 
tillräcklig för att vidta åtgärder mot problemen, men mer kunskap behövs. Få 
ämnen är reglerade och kunskapsbristen är stor. För många ämnen saknas kun-
skap om effekter och spridning. Särskilt stor är kunskapsbristen när det gäller 
hormonstörande ämnen, nanomateial och kombinationseffekter. Reglerna behöver 
utvecklas för att ta hänsyn till barns särskilda känslighet. Kunskapen brister om 
oavsiktligt bildade ämnens bildning, utsläpp och spridning.

Styrmedel
Viktiga administrativa styrmedel finns idag på plats. Det gäller harmoniserad EU-
lagstiftning som Reach och CLP, Växtskyddsförordningen, Biocidförordningen, 
flera produktdirektiv som reglerar kemiska ämnen i varugrupper, krav på miljö-
riskbedömningar i läkemedelsdirektiv, ramdirektiv för vatten, industriemissions-
direktivet, avfallslagstiftning samt viktiga globala överenskommelser som Stock-
holmskonventionen och Minamatakonventionen. Dessa styrmedel behöver dock 
utvecklas.

De styrmedel som finns idag, eller som är beslutade, är inte tillräckliga och leder 
inte till att tillräckliga åtgärder kommer att genomföras före år 2020 så att målet 
på sikt kan nås.  

Dagens omfattande behov av stärkta och kompletterande styrmedel väntas 
endast delvis vara åtgärdade år 2020. Ytterligare utveckling av styrmedel behövs 
exempelvis rörande risker med kemikalier i varor, nanomaterial, hormonstörande 
ämnen och kombinationseffekter. Det gäller också att få kemikalieregler som 
effektivare skyddar barn, dricksvatten och våra livsmedel. Regler för giftfria krets-
lopp behöver utvecklas. Miljöriskbedömningar för läkemedel behöver tillgänglig-
göras så att riskminskande åtgärder kan vidtas. Dessa områden är föremål för 
svenska åtgärder i etappmål för farliga ämnen.

Det finns dock en risk att den redan införda lagstiftningen inte tillämpas i den 
utsträckning som vore önskvärt. Företag behöver ta ökat ansvar för att tillämpa 
lagstiftningens krav på höga skyddsnivåer samtidigt som myndigheternas tillsyn 
behöver vara effektiv. Begränsningsarbetet i Reach går mycket trögt på grund av 
höga krav och därmed höga kostnader för att ta fram begränsningsdossiers och 
att få länder därmed bidrar i arbetet.  

Med ekonomisk kris och ökat fokus i EU på konkurrenskraft och ekonomisk 
utveckling kommer kraftfulla åtgärder att behövas de närmaste åren för att för-
svara redan uppnådda landvinningar och se till att lagstiftningen tillämpas enligt 
intentionerna. Ekonomisk instabilitet i många EU-länder minskar såväl dessa som 
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andra länders insatser och ambitioner på miljö- och kemikalieområdena, vilket 
kan försvåra fortsatt utveckling och genomförande av lagstiftningen.

I kommande regelöversyns- och förenklingsprocesser samt förhandlingar om 
handelsavtal måste kemikaliereglerna försvaras så att skyddsnivån för hälsa och 
miljö inte äventyras. EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, där en strategi för giftfri 
miljö ska tas fram till år 2018 kan bidra till att ge de politiska förutsättningarna.

Frivilliga insatser
Företag och branscher som går före med substitution och hållbar användning 
av kemikalier spelar en viktig roll. Till exempel har den svenska byggindustrin 
utvecklat informationssystemet BASTA. Andra viktiga frivilliga initiativ är kom-
muner som arbetar för en giftfri förskola och det NGO-ledda ChemSec som med 
sin SIN-list stimulerar substitution och innovation.

3.2 Sammanfattande bedömningsunderlag

3.2.1 det Centrala i Bedömning av om miljökvalitetsmålet  

giftfri miljö nås 

Se tabell 4.4, sid 272.

3.2.2 Bedömningsfrågor enligt taBell 4.4

Redovisning av hur faktorerna i tabell 4.4 har hanterats:

de centrala uppföljningsmått som kopplar till de 
problem i miljötillståndet som är centrala för målet.

se avsnitten ovan i kap 3.

precisering bör enligt målmanualen inte viktas 
utan bedömas som helhet.

en viktning av respektive centralt uppföljnings-
måtts betydelse för måluppfyllelse.

en bedömning av till vilken grad respektive centralt 
uppföljningsmått är uppfyllt idag.

en bedömning av vilken rådighet som finns inter-
nationellt/inom eu/nationellt för sverige eller olika 
nivåer i det svenska samhället att påverka respek-
tive uppföljningsmåtts utveckling.

sverige har möjlighet att påverka kemikalielagstift-
ningen i eu och internationella överenskommelser 
genom målinriktat, långsiktigt och uthålligt arbete. 
visst utrymme finns även för utveckling av natio-
nella styrmedel.

en bedömning av förväntade effekter på sikt på 
tillståndet i miljön om tillräckliga förutsättningar 
finns på plats till 2020/2050 (och allt fungerar som 
tänkt).

spridningen av farliga ämnen minskar.  
miljötillståndet förbättras gradvis. (se även kap 4)

en bedömning av faktiskt genomförande och  
faktiska effekter av styrmedel och åtgärder på plats 
till 2020/2050 på miljötillståndet utifrån den kun-
skap som finns idag.

väsentlig lagstiftning är direktverkande eu-
förordningar som förväntas genomföras. åtgärder 
i sverige mot förorenade områden bedöms få den 
finansiering som behövs.
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3.3 bedömningen av Giftfri miljö som helhet
Enligt de bedömningar vi här lämnar, gäller för miljötillståndet år 2020, att farliga 
ämnen som har skapats i, eller utvunnits av, samhället fortfarande kommer att  
förekomma i halter som kan hota människors hälsa eller den biologiska mång-
falden. När det gäller påverkan förväntas flödet av farliga ämnen i kemiska pro-
dukter och varor öka. Förutsättningar vad gäller styrmedel bedöms delvis vara på 
plats år 2020.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås 
med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder till år 2020. Bedömningen 
grundar sig på en sammanvägning av miljökvaliteten och förutsättningarna:

Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen 
beskriver kommer att uppnås till år 2020.
inte alls → NEJ

Förutsättningarna kommer finnas på plats till år 2020 – styrmedel är idag besluta-
de så att tillräckliga åtgärder kommer vara genomförda före 2020 – för att på sikt 
nå miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen 
beskriver
i begränsad omfattning → NEJ

Bedömningsmeningar för målet som helhet:

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uppNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

4.1 bedömning av trend för Giftfri miljö
Syftet med prognosen är att bedöma utvecklingen av Giftfri miljö efter år 2020.

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR uTVEcklINGEN I MIljöN.

Bedömningen av trenden grundar sig för det första på en bedömning av hur 
förekomst och halter av olika ämnen fortsätter att utvecklas.  För det andra är 
förekomsten av ämnen i miljön beroende av hur orsaker till situationen för målet 
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och hur förutsättningar med styrmedel utvecklas. Nuvarande produktions- och 
konsumtionsmönster är inte långsiktigt hållbara. Den fortsatta ökningen av pro-
duktion och konsumtion av kemikalier och varor kan komma att ge en ökad 
spridning av farliga ämnen och mer hållbara konsumtionsmönster behöver därför 
utvecklas. 

4.1.1 utveCklingen för kemiska ämnens Halter i miljön

Vissa farliga ämnen, för vilka omfattande åtgärder vidtagits, visar nu förekomst i 
vikande trender i miljön och i hälsorelaterade övervakningar, och kan antas fort-
sätta att göra det. Många andra ämnen ökar, eller minskar endast långsamt. Det 
saknas kunskap om många ämnens halter och förekomst. Med ny kunskap kan 
ämnen som redan är spridda i miljön kan upptäckas vara farliga. Någon entydig 
bedömning för hur halter av ämnen i miljön utvecklas kan inte göras. Det bidrar 
alltså till en neutral utvecklingsinriktning. 

4.1.2 spridning av farliga ämnen 

Som visas i kap 1.3 fortsätter kemikalieproduktionen i världen att öka. Kemikalier 
i varor medför en ökad diffus spridning av farliga ämnen. Farliga ämnen sprids 
även från historiska föroreningar i förorenade områden, i byggnader och från 
uttjänta varor och material. Återvinning av varor och material som innehåller his-
toriska föroreningar kan göra att farliga ämnen på nytt exponerar människor och 
miljö.

En ökad spridning av farliga ämnen på grund av ökad produktion och konsum-
tion kan motverkas av skärpta kemikalieregler och globala överenskommelser 
samt med miljövänlig teknik och hållbar produktion och ekonomi. Bedömningen 
är att spridningen av farliga ämnen i Sverige i bästa fall kan motverkas i sådan 
omfattning att spridningen inte ökar. Detta bidrar till en neutral bedömning.

4.1.3 utveCkling av styrmedel oCH HållBar produktion

Svenska insatser har varit framgångsrika och bidragit till övergripande lagstift-
ning på kemikalie- och miljöområdet inom EU, och till utvecklingen av interna-
tionella överenskommelser. Kemikaliereglerna behöver dock kompletteras och 
vidareutvecklas. Det gäller exempelvis risker med nanomaterial, hormonstörande 
ämnen och ämnens samverkande effekter, så kallade kombinationseffekter samt 
med kemikalier i varor. Bedömningen är att dessa styrmedel inte är på plats till 
år 2020, men bör kunna vara på plats före 2030. Den befintliga lagstiftningen 
har inte implementerats i den takt som ursprungligen var tänkt och lagstiftningen 
behöver effektiviseras. Det kan också komma att behövas kraftfulla insatser den 
närmaste tiden, såväl inom EU som nationellt och globalt, för att försvara redan 
uppnådda mål. 

Näringslivets arbete med utveckling av ny miljövänlig teknik och återvinning av 
material, som så långt som möjligt är fritt från farliga ämnen för en hållbar pro-
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duktion är mycket betydelsefullt. Innovationer inom grön kemi och med substitu-
tion på designnivå och funktionstjänster kan stimulera en sådan utveckling.

Ett framgångsrikt arbete med styrmedel och hållbar produktion skulle kunna 
stävja en ökad spridning av farliga ämnen. Det skulle även vara möjligt att minska 
spridningen av farliga ämnen till år 2030 med en ambitiös politik för Giftfri miljö 
och en tydlig utveckling mot hållbar produktion och konsumtion, ny miljövänlig 
teknik och resurseffektiv återvinning av material som så långt som möjligt är fritt 
från farliga ämnen36. Bedömningen är att de behov utveckling av kemikaliepoliti-
ken som regeringen ser i propositionen På väg mot en giftfri vardag och de behov 
som anges i denna fördjupade utvärdering för kemikaliepolitiken kan vara genom-
förd i lagstiftning till år 2030. Det bidrar till en neutral bedömning för utveck-
lingsriktningen.

4.1.4 Bedömning av utveCkling för målet 2030

Syftet är att ge en långsiktig bedömning av utvecklingen framöver av miljökvali-
teten eller det tillstånd som miljömålet beskriver. För att ge bilder av hur utveck-
lingen kan vara för Giftfri miljö efter år 2020 har vi skisserat tre scenarios där en 
befarad ökning av spridningen av farliga ämnen motverkas i olika grad år 2030.

OECD förutspår en fortsatt ekonomisk till växt i världen vilket ger en ökad 
produktion av varor och material. Den fortsatta tillväxten ger också en ökad 
kemikalieproduktion, kanske en ökning med 50 procent i världen till år 2030. Om 
utvecklingen av styrmedel och andra motverkande faktorer samtidigt utvecklas 
otillräckligt på kemikalie- och miljöområdet, leder ökningen till större flöden av 
farliga ämnen.

Faktorer som kan motverka eller öka spridning av farliga ämnen kan utvecklas 
i olika grad. Vi undersöker vilken inverkan miljöpolitik, kemikalieregler, grad av 
regelefterlevnad av regler, ny teknik, hållbar produktion och ekonomi samt åter-
vinning kan ha på spridningen av farliga ämnen. I tre scenarios skisserar vi vad 
den samlade effekten av olika grader av utveckling av dessa faktorer på spridning 
av farliga ämnen.

Scenario 1: Medvind för miljöpolitiken. Fortsatt utveckling av kemikalieregler, 
effektiv miljöpolitik, utveckling mot hållbar produktion och ny miljövänlig teknik 
och ökad resurseffektiv materialåtervinning av material som så långt som möjligt 
är fritt från farliga ämnen. I detta alternativ vidtas kraftfulla åtgärder på kemika-
lieområdet nationellt, inom EU och globalt. Näringslivet efterlever gällande regler 
och tar därutöver ytterligare initiativ. Detta scenario ger en positiv trend för Gift-
fri miljö.

36 Generationsmålets strecksats: Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria 
från farliga ämnen.
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Scenario 2: Fortsatt utveckling av miljöpolitiken och relevanta regler, men i lång-
sam takt och med vissa implementeringströgheter. Tendenser till hållbar produk-
tion, men ny teknik ger även nya problem. Ökade miljökrav från konsumenter. 
Ökad materialåtervinning men med kemikaliekrav som delvis inte är tillräckliga. I 
detta alternativ driver Sverige på utveckling av kemikalieregler enligt Giftfri miljö, 
men det finns en tröghet i EU-arbetet och globalt. Detta scenario ger en neutral 
trend för Giftfri miljö.

Scenario 3: Motvind för miljöpolitiken. Utveckling av nya regler avstannar. Svag 
efterlevnad av gällande regler. Ökad materialåtervinning med otillräckliga kemi-
kaliekrav. I detta alternativ motarbetas utveckling av kemikalieregler effektivt på 
EU-nivån. 

Detta scenario ger en negativ trend för Giftfri miljö.
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Tabell 4.1. prognos för förutsättningar: hur kan spridning av farliga ämnen utvecklas till 
omkring år 2030 

Ramförutsättningar omkring år 2030: fortsatt ekonomisk tillväxt, ökad produktion av varor och 
material (en följd av fortsatt tillväxt), fortsatt ökad kemikalieproduktion (Cgo 2012 och aCC) dessutom 
en ökad återvinning av material i linje med eu:s uttalade ambitioner. ger en ökad spridning av farliga 
ämnen om kemikalieregler och andra motverkande faktorer är svaga. ramförutsättningar är lika i alla 
tre scenarioalternativen. 

förutsättningar  
och faktorer

Scenario 1.1 Scenario 1.2 Scenario 1.3

samhällsklimat som ger förutsättningar för olika utveckling av de faktorerna nedan.

samhällsklimat medvind. ger grund för 
en ambitiös miljöpolitik 
och en vilja att konsu-
mera hållbart.

miljöpolititiken får göra 
eftergifter mot andra 
intressen. konsumtionen 
ökar, men även konsu-
menternas miljökrav.

motvind. miljöpolitik får 
stå tillbaka för andra 
intressen. Hög konsum-
tion med ringa miljökrav.

faktorer (förutsättningar och orsaker till situationen) som påverkar spridningen av farliga ämnen utvecklas 
i olika riktning eller utsträckning i tre scenarioalternativ.

kemikalieregler utvecklas och skärps. viss utveckling av regler. motstånd mot regel-
utveckling. 

implementering 
och regelefter-
levnad 

god implementering och 
regelefterlevnad.

vissa brister i genom-
förande och regelefter-
levnad.

ineffektiv implemente-
ring och bristfällig regel-
efterlevnad

ny teknik ny miljövänlig teknik 
överväger. grön kemi 
utvecklas.

Både ny miljövänlig tek-
nik samt ny teknik som 
ger nya problem.

ökning av ny teknik 
introduceras med nega-
tiva miljöeffekter utan 
effektiva styrmedel.

återvinning ökar och kretsloppen 
resurseffektiva och så 
långt som möjligt fria 
från farliga ämnen.

återvinning ökar men 
krav på farliga ämnen är 
delvis inte tillräckliga.

återvinning ökar med 
otillräckliga krav på inne-
håll om farliga ämnen.

Hållbar produk-
tion och ekonomi

utvecklas. substitution 
framgångsrik.

viss utveckling. svag utveckling av 
hållbar produktion/ 
ekonomi.

Historiska förore-
ningar

åtgärdas. åtgärdas. förorenade områden 
sprider farliga ämnen.

främjande av 
hållbar kemi

stöd till forskning och 
innovationer för grön 
kemi, stöd till företagens 
substitutionsarbete. 
styrmedel.

Begränsat med utveck-
lingsstöd.

inget utvecklingsstöd

medborgare, 
konsumenter, 
opinion

starkt tryck för hållbar 
konsumtion och miljö-
politik

miljöopinion och intresse 
för hållbar konsumtion 
påverkar i viss utsträck-
ning.

andra intressen över-
skuggar miljöopinionen.  
ökad konsumtion.

Resultat Effekten av faktorer ovan i respektive scenario på spridning av farliga ämnen:

Hur faktorer 
bidrar till sprid-
ning av farliga 
ämnen

spridning av farliga 
ämnen minskar.

spridningen begränsas 
där regler är effektiva  
men ökar på andra 
områden. 

kraftig ökning av sprid-
ning av farliga ämnen  
bl. a. genom varor.

utvecklingsrikt-
ning för förutsätt-
ningar för Giftfri 
miljö

poSITIV uTVEcklING NEuTRAl  
uTVEcklING

NEGATIV uTVEcklING
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Den ovan beskrivna utvecklingen av viktiga faktorer i tre scenarior visar tre möjli-
ga kombinationer av utfall när det gäller spridning av farliga ämnen. Utvecklingen 
av faktorerna kan kombineras på andra sätt och påverka spridningen av farliga 
ämnen i olika grad.   

Den ovanstående tabellens resultat per scenario används i nedanstående tabell 
för att tillsammans med en bedömning av spridning från historiska föroreningar 
och bedömning av utveckling av miljötillståndet ge en samlad bedömning av 
utvecklingsriktning för miljö- och hälsotillståndet.

Tabell 4.2. prognos för miljö- och hälsotillståndet till omkring år 2030 

miljö- och hälsotillståndet är beroende av historiska föroreningar och utveckling av förutsättningarna. 

Delbedömningar Scenario 1.1 Scenario 1.2 Scenario 1.3

spridning av 
farliga ämnen

spridning av farliga 
ämnen minskar enligt 
scenario 1.1.

spridningen begränsas 
där regler är effek-
tiva men ökar på andra 
områden enligt scenario 
1.2.

kraftig ökning av sprid-
ning av farliga ämnen 
bl. a. genom varor enligt 
scenario 1.3.

Historiska föro-
reningar i mark, 
vatten och bygg-
nader etc.

spridningen från his-
toriska föroreningar 
begränsas effektivt.  

spridningen från his-
toriska föroreningar 
begränsas i viss mån.

Historiska föroreningar 
fortsätter spridas.

miljö- och hälso-
tillståndet

minskad påverkan från 
nyproducerade varor.  
miljö- och hälsotillstånd 
förbättras.

miljö- och hälsotillstån-
det varken försämras 
eller förbättras.  

Halter av farliga ämnen 
ökar i miljön och i 
humanprover. miljö- och 
hälsotillståndet försäm-
ras.

utvecklings-
riktning för 
miljö- och hälso-
tillståndet

poSITIV uTVEcklING NEuTRAl  
uTVEcklING

NEGATIV uTVEcklING

För prognosen av utveckling av Giftfri miljö i tabell 4.3 nedan görs en samman-
vägning av utvecklingen av förutsättningarna enligt tabell 4.1 med utvecklingen 
för miljö- och hälsotillståndet enligt tabell 4.3.

Tabell 4.3. sammanvägning av prognos för miljö- och hälsotillståndet  
och för förutsättningar till omkring år 2030 

förutsättningar, 
tab 1

positiv utveCkling 
1.1

neutral utveCkling 
1.2

negativ utveCkling 
1.1

miljö- och hälso-
tillståndet, tab 2

positiv utveCkling 
2.1

neutral utveCkling 
2.2

negativ utveCkling 
2.3

Resultat Sammanvägning av utvecklingsriktning i tab 1 och tab 2.

prognos för Giftfri 
miljö 2030

poSITIV uTVEcklING NEuTRAl uTVEck-
lING

NEGATIV uTVEcklING
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Vi vill med dessa tre scenarioskisser visa att utvecklingen kan ta olika riktningar 
och att utvecklingen dels är beroende av externa ekonomiska faktorer som är 
svåra att påverka men att det finns stora möjligheter att med en ambitiös politik 
för Giftfri miljö att påverka utvecklingen i positiv riktning. Kemikalieinspektionen 
bedömer scenario 2 som mest sannolik. Den består av olika trender som tillsam-
mans ger en neutral utveckling. Vår bedömning är därför:

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR uTVEcklINGEN I MIljöN.

 

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Kemikalieinspektionen har de senaste åren skrivit rapporter bl.a. om hur reglerna 
kan utvecklas och effektiviseras37 38, hur vissa grupper av farliga kemikalier kan 
fasas ut39 40, och hur vi kan skydda barnen bättre genom en handlingsplan för en 
giftfri vardag41. I dessa rapporter ges en rad förslag till insatser som syftar till gift-
fri miljö. Riksdagen fattade i mars år 2014 beslut om en strategi för Giftfri miljö 
(Prop. 2013/14:39) som tar upp många av dessa förslag. I rutan nedan samman-
fattas dels några förslag som tidigare förts fram, dels prioriterade nya insatser som 
beskrivs i kapitlet.

förslag på fortsatta insatser

EU:s kemikalielagstiftning
• Regeringen bör verka för att EU:s strategi för en giftfri miljö sätter upp 

ambitiösa mål inom EU i likhet med de svenska målen för giftfri miljö, beto-
nar skyddet av barn, stärker substitutionsprincipen och att kemikalier beak-
tas i arbetet med en cirkulär ekonomi.

• Regeringen bör fortsatt verka för att kriterier för hormonstörande ämnen 
fastställs i växtskyddsmedels- och biocidproduktförordningarna.  

37 Bättre EU-regler för en giftfri miljö, Rapport 1/12. KemI, mars 2012.
38 Utveckla och effektivisera Reach  – en handlingsplan, Rapport 4/14, juni 2014.
39 Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige, 

Rapport 7/14, november 2014.
40 Phthalates which are toxic for reproduction and endocrine-disrupting – proposals for a 

phase-out in Sweden, Rapport 4/15, februari 2015.
41 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 slutredovisning, Rapport 1/15, februari 

2015.
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• Kemikalieinspektionen avser att fortsätta verka för en effektiv implemen-
tering av EU:s kemikalielagstiftning och för att utveckla Reach för att öka 
möjligheterna att begränsa grupper av ämnen, skärpa informationskraven 
för lågvolymämnen, utveckla och anpassa informationskraven till avfallsle-
dets behov, samt möjliggöra att företagen på längre sikt måste beakta kom-
binationseffekter vid registreringar. Kemikalieinspektionen avser också att 
driva förslag på förändringar som effektiviserar processerna i Reach.

• Kemikalieinspektionen avser att fortsätta ta fram underlag för åtgärder i 
processerna i Reach-förordningen och CLP-förordningen för att fasa ut eller 
begränsa enskilda ämnen (ämnesutvärdering, harmoniserad klassificering 
och förbud mot viss användning).

EU:s avfallslagstiftning och produktlagstiftning
• Regeringen bör verka för att kemikalierisker beaktas i EU:s åtgärdspaket för 

en cirkulär ekonomi inklusive att utreda och åtgärda brister i lagstiftningen 
för att hantera farliga ämnen i ett kretsloppsperspektiv (kemikalie-, sektor- 
och avfallslagstiftningen)

• Regeringen bör fortsatt verka för ökade informationskrav om farliga ämnen 
i produktdirektiv och sektorslagstiftning, t.ex. i ekodesigndirektivet, bygg-
produktförordningen och fibermärkningsförordningen för att underlätta en 
säker hantering och materialåtervinning.

Nationellt arbete
• Regeringen bör fortsätta verka för att ett EU-gemensamt screeningprogram 

för farliga ämnen i miljön med fokus på hälsorelaterade miljöövervakning 
inrättas, samt stärka den nationella hälsorelaterad miljöövervakningen. Det 
finns även ett behov av utökad kunskap om förekomst av farliga ämnen i 
grundvatten.

Internationellt arbete
• Sverige bör fortsätta verka för global utfasning av fler farliga ämnen genom 

internationella konventioner, samt för ett globalt informationssystem för 
kemikalier i varor inom den internationella kemikaliestrategin (SAICM).

• Sverige bör fortsatt bedriva utvecklingssamarbete med inriktning på att 
stödja länder att bygga upp fungerande kemikaliekontroll nationellt och 
utöka det bilaterala samarbetet med strategiska länder.

Tillsyn
• Kemikalieinspektionen avser att fortsätta ta initiativ till ökat EU-samarbete 

för tillsyn av varor
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förslag på nya insatser

EU:s kemikalielagstiftning
• Kemikalieinspektionen avser att ta initiativ till ett samarbete med Natur-

vårdsverket för att utreda hur kopplingen mellan vattendirektivet och kemi-
kalielagstiftningen kan stärkas.

• Regeringen bör överväga ett initiativ för lågriskämnen inom växtskydds-
medelsförordningen.

• Naturvårdsverket bör med stöd av Kemikalieinspektionen via Echa:s data-
bas kartlägga vilka särskilt farliga ämnen som finns i vilka industrier för att 
sedan inom Industriemissionsdirektivet föreslå bästa tillgängliga teknik för 
utbyte av både råvaror och intermediärer.

• Regeringen bör verka för att en databas för rester av läkemedel i miljön ska-
pas vid den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Nationellt arbete
• För att minska exponeringen för kadmium bör regeringen återinföra skatt 

på kadmium i mineralgödsel och besluta om nya nationella gränsvärden för 
kadmium i avloppsslam och biogödsel.

• Regeringen bör ge ansvarig myndighet i uppdrag att ta fram upphandlings-
kriterier för utvalda varugrupper till stöd för upphandlare som vill ställa 
kemikaliekrav samt utreda hur de statliga ramavtalen för offentlig upphand-
ling i ökad utsträckning kan beakta kemikalierisker.

• Regeringen bör initiera en utredning för att undersöka möjligheten att 
ålägga leverantörer av varor att informera konsumenter om varors innehåll 
av särskilt farliga ämnen på eller i anslutning till varan. Utveckling av en 
webbtjänst eller mobilapplikation som underlättar för konsumenter att få 
information om varors innehåll av särskilt farliga ämnen kan vara ett första 
steg på vägen. 

• Regeringen bör utreda hur innovation av kemiska ämnen med mindre far-
liga egenskaper och substitution av farliga ämnen kan stimuleras. Inrättande 
av ett kunskapscentrum för substitution bör övervägas.

• Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen bör överväga möjligheten att 
hållbarhetsredovisningarna ska innehålla rapportering av användning av 
farliga ämnen såväl i den egna tillverkningen som i färdiga varor.

Tillsyn
• Regeringen bör göra en översyn angående huruvida tillsynen blir mer  

effektiv om det sker en sanktionsväxling med ökad möjlighet för Kemikalie-
inspektionen att besluta om sanktionsavgifter.
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Sverige deltar aktivt på politisk och teknisk nivå med att utveckla kemikalielag-
stiftningen inom EU och på internationell nivå och kan på så sätt påverka utveck-
lingen mot Giftfri miljö. EU:s harmoniserade kemikalielagstiftning och globala 
överenskommelser och konventioner är de viktigaste styrmedlen för en effektiv 
kemikaliehantering. Att reglerna efterföljs behöver kontrolleras med en effektiv 
tillsyn. Med ekonomisk kris och ökat fokus på konkurrenskraft och ekonomisk 
utveckling kommer kraftfulla åtgärder att behövas de närmaste åren för att för-
svara redan uppnådda mål och se till att lagstiftningen tillämpas enligt intentio-
nerna. 

5.1 utveckling och tillämpning av Eu:s kemikalieregler

Värna grundläggande principer till skydd för miljö och hälsa
Tillämpning och utveckling av EU:s kemikalieregler är det enskilt viktigaste områ-
det för att få till stånd en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll, som i sin 
tur är en förutsättning för att nå Giftfri miljö. I kommande regelöversyns- och 
förenklingsprocesser, samt förhandlingar om handelsavtal, måste kemikaliereg-
lerna försvaras så att skyddsnivån för hälsa och miljö inte äventyras. Det gäller 
såväl Reach-förordningen som EU-förordningarna gällande växtskyddsmedel och 
biocider. Substitutionsprincipen behöver stärkas och Sverige behöver bevaka att 
regelverken tillämpas enligt intentionerna när det gäller försiktighetsprincipen och 
beslutskriterier för utfasning av ämnen med särskilt farliga egenskaper. En bredare 
diskussion om begreppen acceptabel/oacceptabel risk är en angelägen åtgärd, som 
är nödvändig för att underlätta beslut om begränsningar av användningen av far-
liga ämnen och driva på substitution. För ämnen där forskningsresultat visar att 
det finns starka indikationer på allvarliga egenskaper bör försiktighetsprincipen i 
högre grad tillämpas.

EU:s strategi för giftfri miljö ger inriktning för utveckling av regler inom EU
Den strategi för en giftfri miljö som ska tas fram till år 2018 inom ramen för EU:s 
sjunde miljöhandlingsprogram, kan bidra till att de kemikaliepolitiska aspekterna 
åter får en större tyngd vid tillämpning och utveckling av EU:s kemikalielagstift-
ningar. En klar betoning i EU:s strategi om giftfri miljö om barns särskilda käns-
lighet och behovet av att bättre skydda barnen, skulle ge en bas för att på teknisk 
nivå arbeta för att testning av farlighet, riskbedömning och riskbegränsande åtgär-
der anpassas för att bättre skydda barn. Regeringen och Kemikalieinspektionen 
bör verka för att EU:s strategi för en giftfri miljö klart uttalar att drivkraften för 
substitution måste förstärkas för att det ska finnas förutsättningar att på teknisk 
nivå utarbeta förslag på ändringar i regelverken.
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En handlingsplan för utveckling av Reach-förordningen är föreslagen
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en fördjupad  
analys och förslag till handlingsplan för hur Reach-förordningen kan utvecklas 
och effektiviseras för att bli ett kraftfullt verktyg för att minska riskerna med 
kemikalier42. De viktigaste utvecklingsområdena är ökade kunskapskrav för 
ämnen som produceras eller importeras i volymer om 1–10 ton, s.k. lågvolym-
ämnen, förstärkt substitutionsprincip och ökade möjligheter att riskbedöma 
och riskbegränsa grupper av kemikalier. Gruppvis bedömning av ämnen skulle 
bidra till en betydande effektivisering av kemikaliekontrollen och motverka att 
ett visst ämne substitueras med ett annat med liknande kemisk struktur, vilket i 
framtiden kan komma att visa sig ha samma hälso- eller miljöfarliga egenskaper. 
Lagstiftningen behöver också hålla jämna steg med den snabba den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen. Här gäller det särskilt hormonstörande ämnen, kom-
binationseffekter och nanomaterial. Det finns övergripande ett stort behov av att 
utveckla Reach-förordningen för att säkerställa att barn skyddas bättre mot skad-
liga kemikalier.

Substitutionsprincipen är viktig i arbetet för minskade utsläpp från industrier
Ett lyckosamt arbete inom IED, industriutsläppdirektivet, är viktigt för att substi-
tuera farliga kemikalier i tillverkningsprocesserna inom de 30 industrisektorerna 
som direktivet omfattar. Det är viktigt att Sverige verkar för att substitutions-
frågan får tyngd i IED-arbetet.

Växtskyddsmedelsförordningen måste tillämpas enligt intentionerna
För att uppnå en hög skyddsnivå för hälsa och miljö behöver Sverige bevaka att 
den nya växtskyddsmedelsförordningen tillämpas enligt intentionerna på EU-nivå. 
Särskilt gäller detta de så kallade uteslutningskriterierna för ämnen med särskilt 
farliga egenskaper och att kriterier för hormonstörande egenskaper fastställs. 
Besluten om godkännande, eller inte, av verksamma ämnen utgör grunden för 
möjligheten att fasa ut växtskyddsmedel som innehåller sådana ämnen på natio-
nell nivå.

För att förstärka möjligheterna till integrerad och ekologisk produktion är det 
angeläget att näringen får bättre möjligheter att byta ut vissa medel mot medel 
som innehåller lågriskämnen. Regeringen bör överväga om Sverige ska ta ett 
särskilt initiativ inom EU-samarbetet för att identifiera de ämnen som redan är 
godkända att ingå i växtskyddsmedel med avseende på om de kan godkännas som 
lågriskämnen. Detta skulle i sin tur möjliggöra att den snabbare proceduren som 
finns i växtskyddsmedelsförordningen för medel som innehåller lågriskämnen kan 
tillämpas, och underlätta att medlen blir tillgängliga på den svenska marknaden. 

42 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan, Kemikalieinspektionen Rapport 4/14.
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För att främja substitution till lågriskmedel bör bekämpningsmedelsskatten i 
framtiden vara noll för medel med låg risk.

Mer precisa användningsvillkor för biocider behövs
Kemikalieinspektionen behöver verka för att mer precisa villkor avseende använd-
ningen av biocider fastställs redan då ämnet godkänns. Detta gäller särskilt bio-
cider i varor som når breda konsumentgrupper.  Det finns annars en risk för att 
den omfattande, och i många fall onödiga, användningen av biocidprodukter i 
vardagsprodukter kan leda till att resistenta bakterier uppstår, vilket i sin tur kan 
hota folkhälsan.

Utnyttja ECHA:S databaser bättre
Sverige bör bevaka hur arbetet med att tillgängliggöra och bearbeta informatio-
nen i Echa:s databaser utvecklas, och vid behov föreslå kompletterande insatser. 
Naturvårdsverket bör, med stöd från Kemikalieinspektionen, via Echa:s databas 
kartlägga vilka särskilt farliga ämnen som finns i vilka industrier för att sedan 
inom Industriemissionsdirektivet föreslå bästa tillgängliga teknik för utbyte av 
både råvaror och intermediärer.

Förstärk kopplingen mellan vattendirektivet och kemikalielagstiftningen
För bekämpningsmedel finns möjlighet att tillämpa rådande lagstiftning så att 
överskridanden av miljökvalitetsnormer leder till strängare villkor vid ompröv-
ning av produktgodkännanden. Via Reach finns en möjlighet att vidta åtgärder för 
ämnen med tillstånd. För andra kemiska ämnen som överskrider miljökvalitets-
normerna finns det i dag ingen direkt återkoppling till Reach. Tillvägagångssätt 
för denna typ av återkopplingar behöver därför utvecklas ytterligare. Därutöver 
kan överskridanden av miljökvalitetsnormer vara ett incitament för ämnesutvär-
dering och eventuella begränsningsförslag i Reach. Samspelet mellan olika regel-
verk är komplicerat och det finns en betydande risk för att åtgärder mot farliga 
ämnen kan falla mellan stolarna. Kemikalieinspektionen avser att ta initiativ till 
att i samarbete med Naturvårdsverket utreda hur man kan utveckla kopplingen 
mellan vattendirektiven och kemikalielagstiftningen, bl.a. så att överskridanden av 
miljökvalitetsnormer kan utlösa övervägande om begränsningar. 

5.2 kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper
En förutsättning för god kemikaliekontroll är att det finns tillgång till kunskap 
och information om ämnens hälso- och miljöfarlighet samt om deras spridning 
och förekomst i miljön. Regeringen och Kemikalieinspektionen bör fortsätta att 
verka för kunskapsuppbyggnad som stärker det regulatoriska arbetet och kan 
utgöra en grund för att utveckla lagstiftningen. Några särskilt viktiga områden är:



254 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

Skärp informationskraven för lågvolymämnen
Den information som krävs för lågvolymämnen i Reach-förordningen är inte till-
räcklig för att bedöma om ämnet är säkert att hantera. Antalet lågvolymämnen, 
dvs. ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 1–10 ton per tillverkare 
eller importör per år, uppskattas till cirka 20 000. Eventuella farliga egenskaper 
hos dessa ämnen riskerar att förbli okända om inte kraven skärps innan 2018, då 
dessa ämnen ska registreras. Regeringen menar därför, i proposition 2013/14:39, 
att Sverige bör verka för att informationskraven för lågvolymämnen skärps.

Åtgärder behövs för att hantera kombinationseffekter
Regeringen bör verka för att driva processen framåt utifrån den handlingsplan 
som finns i kommissionens meddelande om kombinationseffekter från 2012 och 
som har sitt ursprung i de rådslutsatser som antogs under det svenska EU-ordfö-
randeskapet år 2009.  Regeringen bör även verka för krav på att företagen ska 
beakta kombinationseffekter i sina Reach-registreringar. Kemikalieinspektionen 
behöver delta i arbetet i tekniska arbetsgrupper på EU-nivå och inom OECD för 
att nå samsyn och överenskommelser om vissa principer för riskbedömningen av 
kombinationseffekter. Detta kan på lite längre sikt bereda grunden för de föränd-
ringar i regelverken som krävs. 

Åtgärder behövs för säker hantering av nanomaterial
Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av 
nanomaterial (SOU 2013:70) föreslår ökade insatser för att fylla kunskapsluckor 
om nanomaterial, utveckling av regelverken för att anpassas till nanomaterial 
och inrättande av ett Nanoråd och ett Nanomaterialcentrum för att koordinera 
och utveckla strategier på området. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att 
under år 2015 utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av 
nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna 
utformas, samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle 
kunna lämnas till produktregistret. 

5.3 Särskilt farliga ämnen

Sverige bör verka för global utfasning av särskilt farliga ämnen
Regeringen och Kemikalieinspektionen bör fortsatt verka för att EU-kommissio-
nen nominerar fler ämnen, t.ex. PFOA, för global utfasning genom Stockholms-
konventionen om POPs, samt att fler ämnen tas upp i Rotterdamkonventionen för 
förbättrad information vid export. Kemikalieinspektionen deltar för närvarande 
som medlem i Stockholmskonventionens expertkommitté där rekommendationer 
avseende nominerade ämnen tas fram.
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Kandidatförteckningen och tillståndsprövningen i Reach 
Sverige bör verka för att användningen av särskilt farliga ämnen så långt som 
möjligt fasas ut inom alla användningsområden. En av förutsättningarna för att få 
upp ämnen på kandidatförteckningen är att de har gemensam klassificering inom 
EU. Även hormonstörande och kraftigt allergiframkallande ämnen bör räknas till 
gruppen särskilt farliga ämnen i alla relevanta regelverk. Tempot för att fasa ut 
och ersätta fler särskilt farliga ämnen behöver öka och för att göra åstadkomma 
detta behövs insatser inom flera områden, bland annat behöver REACH utvecklas 
(se 5.1), gemensam klassificering av ämnen inom EU bör öka och nya effektiva 
testmetoder tas fram (se 5.12).

Sverige bör via olika kanaler verka för att EU-kommissionen, baserat på Echa:s 
rekommendationer, snarast igen börjar föreslå ämnen till tillståndsprövning, samt 
söka motverka att prövningen urholkas i alltför betydande grad via sådant som 
undantag, senareläggningar av ansöknings- och solnedgångsdatum, tillståndsgiv-
ning på alltför dålig grund och för alltför lång tid. 

Kandidatförteckningen i Reach är ett viktigt verktyg för att stimulera utfasning 
och substitution. När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen omfattas 
det av regler som gäller information om särskilt farliga ämnen i varor.  Från kan-
didatförteckningen väljs vidare ämnen successivt ut för tillståndsprövning. Efter-
som endast ett fåtal ämnen hittills blivit föremål för tillståndsprövning och avsik-
ten med kandidatförteckningen därmed riskerar förlora sin betydelse (se avsnitt 
2.1.1.) krävs initiativ för att öka medvetenheten om riskerna med särskilt farliga 
ämnen. Kandidatlistan har fungerat som en viktig drivkraft för innovation i EU:s 
kemiindustri och för att den ska fortsätta att vara det så är det viktigt att särskilt 
farliga ämnen inte godkänns om alternativ finns.

Begränsningar i Reach
Begränsning under Reach är ett kraftfullt verktyg för att öka skyddsnivån för 
människa och miljö. Kemikalieinspektionen bedömer dock att processen att 
begränsa farliga ämnen genom villkor för användningen eller förbud är både 
besvärligare och dyrare jämfört med tidigare regelverk och därför behöver effek-
tiviseras. Kemikalieinspektionen har i en arbetsgrupp tillsammans med Echa tagit 
fram flera förslag på hur arbetet kan effektiviseras. Sverige har också varit ett av 
de mest aktiva medlemsländerna i arbetet med begränsningar och har tagit fram 
3 av de 13 förslag på begränsningar som har lämnats in till Echa under de senaste 
fyra åren. Även om processen är arbetskrävande så bedöms förbud ändå i vissa 
fall vara det bästa alternativet. När det gäller import av varor är begränsning 
dessutom den enda möjliga åtgärden inom Reach för att reglera innehåll av farliga 
ämnen. En fördel med förbud/begränsningar är att de omfattar såväl tillverkning 
inom EU som import. Tydligt utformade förbud underlättar både effektiv tillsyn 
och efterlevnad.
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Nationella begränsningar
Nationella förbud skulle i vissa fall kunna vara effektiva. Det gäller särskilt om 
förbudet direkt kopplar till svenska förhållanden. Ett exempel är att skydda 
grundvatten från att förorenas med vissa högfluorerade ämnen. Ett annat område 
där begränsningar direkt kan kopplas till svenska förhållanden gäller bygg- 
produkters påverkan på inomhusmiljön. EU:s byggproduktförordning reglerar hur 
byggprodukters egenskaper ska bedömas och beskrivas när produkterna släpps ut 
på marknaden. Kemikalieinspektionen har föreslagit att regeringen bör uppdra åt 
relevanta myndigheter att föreslå nationella begränsningar av emissioner till inom-
husmiljön av skadliga ftalater från byggmaterial. Kemikalieinspektionen under- 
söker i samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, efter dialog med rele-
vanta aktörer, om det finns ett behov av proportionerliga nationella begränsningar 
gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för far-
liga ämnen.

Kriterier för hormonstörande ämnen behöver fastställas
Sverige bör vara fortsatt aktiv i frågan vad det gäller framtagandet av kriterier för 
hormonstörande ämnen så att de leder till en hög skyddsnivå för människa och 
miljö, och till en effektiv process. Att kommissionen snarast beslutar om sådana 
kriterier är avgörande för att EU:s växtskyddsmedels- och biocidförordningar och 
andra regelverk på kemikalieområdet ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön. Utan dessa kriterier är det mycket svårt att påbörja en 
utfasning av hormonstörande ämnen i den här typen av produkter.  Det gäller också 
”frivillig” utfasning via substitution, offentlig upphandling eller konsumenters val. 

En strategi för att minska exponeringen för kadmium behövs
Mot bakgrund av att kadmiumexponeringen fortfarande ligger nära eller över de 
nivåer som kan relateras till påverkan på njurar och skelett bör både kortsiktiga 
och mer långsiktiga åtgärder vidtas för att minska kadmium i åkermark och livs-
medel. För att på lång sikt minska halterna av kadmium i mark bör åtgärder som 
minskar tillförseln till marken införas eller skärpas. Det inbegriper åtgärder för 
att minska utsläppen till luft internationellt och i Sverige, t.ex. genom att verka 
för lägre gränsvärden i och bättre regelefterlevnad av metallprotokollet i FN:s 
luftvårdskonvention och EU-direktiv av betydelse för kadmiumdepositionen (t.ex. 
Industriutsläppsdirektivet för stora punktkällor och det så kallade Eco-designdi-
rektivet för mindre förbränningskällor). 

Andra långsiktiga åtgärder bör riktas mot kadmium i olika gödselfraktioner/
växtnäring. En sådan åtgärd är att sätta strängare gränsvärden för kadmium i 
avloppsslam och biogödsel som används på åkermark. Regeringen bör ta ställning 
till det förslag om reviderade nationella gränsvärden som föreslagits av Natur-
vårdsverket 2013 i rapport 6580 Hållbar återföring av fosfor. utreda om natio-
nella gränsvärden är en framkomlig väg. Det pågår förhandlingar på EU-nivå om 
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harmoniserade gränsvärden för mineralgödselmedel. Det finns en risk att sänkta 
värden leder till större konkurrens om de renare fosforråvarorna, samtidigt som 
de gränsvärden som föreslås är så höga att om halterna i svensk mineralgödsel 
uppnådde dessa nivåer skulle det leda till ökande halter i marken. Regeringen bör 
därför överväga möjligheten att återinföra skatt på kadmium i mineralgödsel som 
ett kompletterande styrmedel. 

En annan långsiktig åtgärd är att begränsa användningen av kadmium i ytter-
ligare kemiska produkter och varor. Kemikalieinspektionen bör därför föreslå fler 
kadmiumföreningar till kandidatförteckningen i Reach. Sverige har tagit fram ett 
förslag till begränsning av kadmium i konstnärsfärger i Reach. Det förslaget synes 
inte få acceptans på EU-nivå. För att ändå kunna minska riskerna kan det finnas 
skäl att se över möjligheten till nationella åtgärder för att begränsa kadmium i 
konstnärsfärger.

Mer kortsiktiga åtgärder inbegriper en utökad information till jordbrukarna om 
olika odlings- och gödslingsstrategier för att minska kadmiumupptaget i växterna, 
kostråd samt att förmå producenter att försöka använda råvaror med så låg kad-
miumhalt som möjligt i tillverkningsprocessen. Det senare kan till exempel röra 
sig om livsmedel som konsumeras i stora mängder och/eller av vissa riskgrupper 
(t.ex. välling) och vilka baseras på råvaror som har höga kadmiumhalter. Dessa 
åtgärder föreslogs även i Naturvårdsverkets rapport on Exponering för kadmium 
via livsmedel (NV-00336-13).

Snabba åtgärder krävs mot högfluorerade ämnen i dricksvatten
Vi behöver skydda vårt grundvatten och dricksvatten från att ytterligare föro-
renas med högfluorerade ämnen. Kemikalieinspektionen kommer att, där det är 
lämpligt, lämna förslag till nationella regleringar och/eller EU-regleringar samt 
andra åtgärder för att minska utsläppande på marknaden, användningen och/eller 
verkningar av kemiska produkter och varor som innehåller högfluorerade ämnen 
senast juli år 2016. I detta arbete kommer behovet av och förutsättningar för 
reglering av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen särskilt att beaktas. 
Kemikalieinspektionen kommer även att tillsammans med ett flertal myndighe-
ter och andra aktörer verka för att öka kunskapsbasen om högfluorerade ämnen 
genom att kartlägga användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av 
alternativa ämnen och material. Detta arbete inkluderar att ta fram en handlings-
plan för högfluorerade ämnen i EU. 

Kemikaliekrav vid offentlig upphandling
OECD rekommenderar i sin granskning av Sveriges miljöpolitik att man bör över-
väga att införa bindande miljökrav i offentliga upphandlingsförfaranden. Offentlig 
upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska kemiska risker. Stöd till myn-
digheter och offentliga organisationer för att ställa krav i sin upphandling bör 
fortsätta att utvecklas. 



258 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

Regeringen bör utreda hur de statliga ramavtalen för offentlig upphandling i ökad 
utsträckning kan beakta kemikalierisker. Innovationsupphandling bör utvecklas43 
och inkludera kemikaliekrav. Ansvarig myndighet bör få regeringens uppdrag att 
fortsätta utveckla upphandlingsstödet. 

Kunskapscentrum för substitution 
För att möjliggöra substitution av farliga kemikalier behövs innovationer som 
syftar till att utveckla kemiska ämnen med låg giftighet, god nedbrytbarhet och 
andra från hälso- och miljösynpunkt goda egenskaper. Begreppet Grön kemi inne-
bar ursprungligen en hållbar produktion av kemiska ämnen, såsom resurseffektiva 
synteser, men även en strävan att minimera ämnens farliga egenskaper. Inom Mist-
ras program Green chemistry breddades konceptet till att inkludera fossilfria rå-
varor och att ämnen tillverkades för särskilda funktioner. Utveckling av grön kemi 
går långsamt både i Sverige och i Europa. Svenska industrins ambitioner på områ-
det grön kemi gäller i huvudsak klimatet. För att utveckla mer hållbara kemiska 
ämnen med mindre farliga egenskaper behövs forskning och utveckling av hållbar 
grön kemi. 

I Kemikalieinspektionens rapport 4/14 och i regeringens proposition 
2013/14:39 finns förslag om att regeringen bör utreda hur innovation och sub-
stitution kan förstärkas. Ett förslag är att inrätta ett nationellt kunskapscentrum 
för ökad substitution av farliga ämnen i varor. Erfarenheter från liknade insatser 
i andra länder kan bidra till att utveckla effektiva metoder som kan bidra till 
utvecklingen och vara ett stöd för svenska företag

Funktionsbaserade affärsmodeller
Nya affärsmodeller kan driva på utvecklingen mot effektivare resursanvändning. 
Funktionsförsäljning44 innebär att företag levererar funktioner som förutom pro-
dukterna även kräver kunskap och service. Exempel är försäljning av hela och 
rena golv istället för golv, eller bekämpning av skadedjur istället för försäljning av 
bekämpningsmedel. 

Leverantören har ansvaret för hanteringen av de produkter som används för att 
utföra tjänsten, och kunden behöver inte investera i egen kompetens för kemikalie- 
hantering eller lagerhålla produkter. Leverantörens lönsamhet frikopplas från för-
sålda volymer och därmed ökar incitamentet för minskad användning av resurser.

Ett sätt att minska kemikalieanvändningen skulle därför kunna vara att stimu-
lera företag att erbjuda tjänster som inkluderar användning av kemikalier som 
alternativ till egna inköp och förråd av sådana kemiska produkter. Regeringen kan 
ge myndigheterna i uppdrag att utreda hur företag kan stimuleras att utveckla nya 
affärsmodeller. Riktade branschdialoger kan vara en möjlig väg.

43 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling.

44 Chemicals Management Service, UNIDO: Chemical Leasing, www.chemicalleasing.com.
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Redovisning av användning och innehåll av farliga ämnen  
i företagens hållbarhetsrapporter
Under hösten år 2014 antogs Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/95/EU 
om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfald-
spolicy. Det svenska förslaget till implementering är på remiss. Lagförslaget för-
väntas träda i kraft 1 juli år 2016 och tillämpas första gången på det räkenskapsår 
som inleds efter den 31 december år 2016. 

Förslaget är att hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplys-
ningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och 
konsekvenserna av dess verksamhet. Upplysningarna ska åtminstone omfatta frå-
gor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption. I rapporten ska ingå upplysningar om företagets 
affärsmodell, företagets policy i hållbarhetsfrågor, resultatet av tillämpningen av 
policyn, de väsentliga risker som rör dessa frågor och hur företaget hanterar ris-
kerna samt andra relevanta upplysningar. Förslaget om hållbarhetsredovisningar 
uppskattas beröra omkring 2000 svenska företag. Företagen som omfattas är 
stora företag, företag av allmänt intresse eller stora koncerner, enligt definition i 
SOU 2014:22.

Kemikalieinspektionen bedömer att användning och innehåll av farliga ämnen 
kan innebära sådana risker att de bör få särskild uppmärksamhet i företagens 
hållbarhetsredovisningar. Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen bör över-
väga möjligheten att hållbarhetsredovisningarna ska innehålla rapportering av 
användning av farliga ämnen såväl i den egna tillverkningen som i färdiga varor.

5.4 kunskap om spridning av farliga ämnen

Farliga ämnen i dricksvatten
I Sverige kommer hälften av vårt dricksvatten från grundvatten. Trots detta är 
kunskapen och övervakningen av kvaliteten på dricksvattenresurserna mycket 
begränsade. Kvaliteten på utgående dricksvatten från kommunala vattentäkter 
kontrolleras, men inga krav finns på provtagning och analys av råvattnet. De få 
undersökningar som gjorts i Sverige med avseende på växtskyddsmedel tyder på 
att vart tredje grundvattenprov är förorenat45. Regeringen bör utreda hur övervak-
ningen av grundvatten kan utökas långsiktigt. En avgift för att finansiera provtag-
ning och analys bör övervägas. En lagstiftning om råvattenkontroll i vattenverken 
bör utredas.

45 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986–2014, Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2014:15 CKB rapport 2014:1.
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Den pågående dricksvattenutredningen46 har till uppgift att identifiera nuvarande 
och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning och föreslå hur bl.a. 
risker med kemiska ämnen och skydd för råvattentäkter ska hanteras.

Öka den hälsorelaterade miljöövervakningen
Kemikalieinspektionen har inom ramen för handlingsplanen för en giftfri var-
dag föreslagit en ökad satsning på hälsorelaterad miljöövervakning. Regeringens 
bedömning av förslaget är att den hälsorelaterade miljöövervakningen behöver 
utvecklas och stärkas med särskilt fokus på förekomst av farliga ämnen i blod, 
navelsträngsblod och bröstmjölk samt i inomhusmiljön47. Programmet bör utfor-
mas i samarbete mellan olika berörda myndigheter såsom Naturvårdsverket och 
Folkhälsomyndigheten. Tillsammans med bättre information om flöden av farliga 
ämnen i samhället, t ex i varor och byggnader skulle resultat från hälsorelaterad 
miljöövervakning öka möjligheterna till riktade åtgärder för att minska barns 
exponering för farliga ämnen och riskerna för kemikalierelaterade hälsoeffekter. 

Regeringen bör även verka för att ett EU-gemensamt screeningprogram för far-
liga ämnen i miljön med fokus på hälsorelaterad miljöövervakning inrättas. Resul-
taten från ett gemensamt program skulle snabbare kunna leda till att användning-
en av farliga ämnen begränsas i relevanta EU-regelverk.

Kopplingen mellan forskning och miljöövervakning bör utvecklas. Resultat 
från forskningsprogram bör i ökad utsträckning tas tillvara, exempelvis genom 
att farliga ämnen som identifierats i forskningen successivt kan inkluderas i miljö-
övervaknings- och screeningprogram. Det är också viktigt att utveckla metodiken 
för förutsättningslös screening (non-target screening) för att öka möjligheterna att 
upptäcka ökande trender av kemikalier som man inte just nu aktivt letar efter.

5.5 Minska barns exponering för kemikalier

Utveckla kraven på information om särskilt farliga ämnen i varor
Regeringen och Kemikalieinspektionen bör fortsatt verka på sina respektive nivåer 
för att utveckla kraven på information om särskilt farliga ämnen i varor i sektors-
lagstiftning och i Reach-förordningen. Artikel 33 i Reach bör utvecklas med krav 
på att informationen om särskilt farliga ämnen ska föras vidare till avfallsledet 
och anpassas till avfallsledets behov. Informationen bör också vara direkt tillgäng-
lig för konsumenter, exempelvis via internet. Märkning av material och varor är 
ett sätt att möjliggöra sortering av de material man vill ta till vara och det som 
behöver sorteras ut t.ex. med avseende på farliga ämnen. Det globala arbetet inom 
SAICM/CiP behöver fortgå och resultera i gemensamma överenskommelser (se 

46 http://www.sou.gov.se/l-201302-dricksvattenutredningen/
47 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken. Regeringens proposition 

2013/14:39.
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2.1.8). Information som blir tillgänglig genom Echa:s databaser om förekomst av 
farliga ämnen i olika typer av material och varor skulle också kunna användas för 
att underlätta avfallshantering och återvinning. 

Insatser för att minska riskerna med farliga ämnen i textil
Kemikalieinspektionen kommer att utveckla åtgärdsförslag för att minimera risker 
med farliga kemiska ämnen i textil under 2015. Kemikalieinspektionen har påbör-
jat arbetet med att få till stånd EU-regler för farliga ämnen i textilier via fiber-
märkningsförordningen och bidragit till EU-kommissionens arbete med förslag till 
begränsning av användningen av CMR-ämnen i textilier (via artikel 68.2 i Reach). 

Nationella begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter
Kemikalieinspektionen kommer i samråd med Boverket och Folkhälsomyndighe-
ten under 2015 undersöka om det finns ett behov av proportionerliga nationella 
begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns expo-
nering för farliga ämnen. 

Begränsa farliga ämnen i leksaker
Ytterligare ett antal ämnen är under diskussion för begränsningar i leksaksdirekti-
vet. De starkt allergiframkallande konserveringsmedlen; MCI/MI (Kathon), MCI48, 
MI49 och BIT50, samt fenol och formamid har kommit långt i processen att regleras 
för barn under tre år, eller i leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Kemi-
kalieinspektionen avser att fortsätt att verka för att dessa begränsningar kommer 
till stånd eftersom regeländringarna innebär ett ökat skydd för barn. 

Begränsa farliga ämnen i elektriska produkter
Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla hundratals olika ämnen, 
varav många farliga ämnen som flamskyddsmedel och tungmetaller. Sådana farliga 
ämnen kan läcka ut till luft och samlas i damm och människor kan sedan få i sig 
ämnena genom inandning och munnen. Små barn som vistas mycket på golvet och 
gärna stoppar saker i munnen får i sig större mängder damm än vuxna. Reger-
ingen har i kemikaliepropositionen bedömt att ytterligare ämnen bör identifieras 
för reglering i RoHS-direktivet. Mot bakgrund av det arbete som pågår i andra 
medlemsstater avser Kemikalieinspektionen ta fram underlag för begränsningar 
som gäller ytterligare ämnesgrupper, t.ex. medellånga klorparaffiner och nickelför-
eningar. En begränsning av dessa ämnesgrupper skulle även minska riskerna för 
personal som arbetar med återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

48 Methylchloroisothiazolinone.
49 Methylisothiazolinone.
50 Benzisothiazolinone.
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Nationellt åtgärdsprogram för kosmetika bör tas fram
Ämnen som är cancerframkallande, skadar arvsmassan eller påverkar reproduk-
tionen är förbjudna att användas i kosmetiska produkter. Sverige bör verka för 
att bestämmelser om enskilda ämnen i EU:s kosmetikaförordning ses över regel-
bundet för att kunna anpassas till ny kunskap om risker. Det är också viktigt att 
stimulera företagen att gå före och byta ut farliga ämnen, t.ex. ämnen som kan 
orsaka allergier. 

Genomför informations- och utbildningssatsning
Kemikalieinspektionen kommer att genomföra en utbildningssatsning i samarbete 
med ”Håll Sverige rent” (HSR) och Konkurrensverket (KKV). Detta samarbete 
kommer att pågå under år 2015 och går framför allt ut på att nyttja de goda upp-
arbetade kontakter som HSR har inom förskola och skola för att sprida kriterier 
med tillhörande vägledning och guide för upphandling till förskolor som Konkur-
rensverket håller på att ta fram. Ett utbildnings- och informationsmaterial kom-
mer att tas fram baserat på vägledningen och guiden. HSR har lång erfarenhet av 
pedagogiskt arbete i skolor och kommer även kunna hjälpa pedagogerna att förstå 
hur de kan arbeta med att avgifta sina skolor. Kemikalieinspektionen deltar också 
under år 2015 i ett nordiskt samarbetsprojekt med stöd fån Nordiska minister-
rådet för att ta fram informationsmaterial till konsumenter/skolor/skolbarn om 
faropiktogrammen/märkningen i CLP samt i en utbildning av Konsumentverkets 
nya konsumentvägledare.

Utred stödsystem till kommunerna för arbete med giftfri vardag
Flera kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom 
förskolan. De ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningarna skiljer dock 
kraftigt mellan olika kommuner och flertalet kommuner saknar långsiktiga kemi-
kaliestrategier. I praktiken har kommunerna stora möjligheter att påverka utveck-
lingen genom en omfattande egen verksamhet och stora inköp. Det är dock endast 
de större kommunerna som har den kompetensmässiga möjligheten att arbeta 
med giftfri vardag. Kemikalieinspektionen kommer att ta initiativ till nätverk för 
att sprida goda exempel på kemikaliestrategier mellan kommunerna.

Ekonomiska styrmedel – Skatter bör prövas på farliga kemikalier
Kemikalielagstiftningen är till stor del harmoniserad inom EU vilket ger medlems-
staterna begränsade möjligheter till nationella särregler. När det gäller skatter har 
medlemsstaterna ett större utrymme51. Skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper 
kan därför vara ett bra komplement till EU:s kemikalielagstiftning52. Att använda 

51 KemI Rapport 1/13 När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom 
kemikalieområdet?

52 KemI PM 7/13 Hur kan en skatt på konsumentvaror se ut?
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ekonomiska styrmedel rekommenderas även av OECD i deras granskning av Sve-
riges miljöpolitik53. Skatten skulle också på ett kostnadseffektivt sätt kunna stimu-
lera innovation. 

Regeringen har tillsatt en utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier 
som ska lämna sitt betänkande våren 201554. Utredningens skatteförslag syftar 
till att minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö, främst flam-
skyddsmedel i elektronik och ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller 
polymerer av vinylklorid, PVC.

5.6 Effektivare tillsyn inom Eu

Öka EU-samarbetet med fokus på varor
För att se till att lagstiftningen efterlevs krävs en effektiv tillsyn. Varor har ofta 
långa och komplexa leverantörskedjor och det krävs vanligen kemiska analyser 
för att kontrollera om en vara innehåller farliga ämnen. Det är därför viktigt att 
åtgärda problemet vid källan, att säkerställa att förbjudna ämnen inte tillsätts 
vid tillverkningen. För att få genomslag i hela leverantörskedjan, ända upp till 
tillverkningsledet krävs samordnade insatser. Fri rörlighet för varor är den mest 
välutvecklade av de fyra friheter som den inre marknaden består av. Sverige bör 
därför fortsätta att ta initiativ till, och delta i, tillsynsaktiviteter som syftar till ett 
ökat EU-samarbete med särskilt fokus på tillsyn av varor. Det finns ett behov av 
att undersöka hur kemikalietillsynen inom EU kan utvecklas och effektiviseras. 
Regeringen har i sin proposition 2013/14:39 föreslagit en rad åtgärder som syftar 
till detta, samt att Kemikalieinspektionen i samarbete med andra berörda myndig-
heter ta fram en plan för hur Sveriges prioriteringar ska drivas inom EU.

Beakta kemikalier i förhandlingarna om förordningen om marknadskontroll 
Europeiska kommissionen presenterade i början av år 2013 ett paket om pro-
duktsäkerhet och marknadskontroll55. Ett av målen med paketet är att införa ett 
slagkraftigt, väl samordnat och EU-omfattande system för marknadskontroll för 
att genomdriva krav och regler för produktsäkerhet. Förordningen om marknads-
kontroll förhandlas fortfarande och det är det är viktigt att Sverige verkar för att 
se till att tillsynen av kemikaliebestämmelser beaktas.

53 OECD Environmental Performance Reviews: Sweden 2014
54 Regeringen. Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. Dir. 2013:127.  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/231201.
55 Paket om produktsäkerhet och marknadskontroll, meddelande från kommissionen till 

europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Ökad 
produktsäkerhet och bättre marknadskontroll på den inre marknaden för varor, Bryssel 
den 13.2.2013, COM(2013) 74 final.
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Utred ökad möjlighet att besluta om sanktionsavgifter
Kemikalieinspektionen bedömer att tillsynen kan bli mer effektiv om det sker en 
sanktionsväxling med ökad möjlighet att besluta om sanktionsavgifter inom den 
del av miljörätten som gäller inspektionens verksamhet. Regeringen bör därför 
göra en översyn angående detta.

5.7 Information om farliga ämnen i varor

Information om farliga ämnen i varor 
Företagen har ansvaret, enligt lagstiftningen, att se till att deras varor inte skadar 
människa och miljö. Det krävs därför att de har information om vilka ämnen som 
ingår i deras produkter och varor. Inköpare och upphandlare liksom konsumenter 
efterfrågar mer information om farliga ämnen i varor.  Tillgången till information 
om farliga ämnen i varor är dock fortfarande bristfällig. Det pågår flera arbeten 
som bidrar till en förbättring men ytterligare insatser behövs. 

Globala hanteringskedjor kräver globala initiativ
Varor som konsumeras i Sverige är till stor del tillverkade i andra länder, ofta 
utanför EU. I takt med att marknaden för kemikalier och varor blir alltmer global, 
blir det allt viktigare att hitta globala lösningar för att begränsa risker. De kom-
ponenter som bygger upp en slutlig vara kan komma från många olika länder. 
För att få en bra informationsöverföring mellan olika hanteringsled i olika länder 
behövs gemensamma system för hur informationen ska lämnas. 

Initierat av Sverige och EU, pågår sedan år 2009 ett projekt om information om 
ämnen i varor lett av FN:s miljöprogram inom ramen för globala kemikaliestra-
tegin, Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). Ett 
förslag till ett frivilligt program (CiP, Chemicals in Products Programme) för att 
främja utbytet av information om kemikalier i varor i hela livscykeln har tagits 
fram inom projektet. Regeringen och Kemikalieinspektionen bör fortsatt driva på 
för att 2015 års internationella konferens inom SAICM, tar beslut om riktlinjer 
och genomförande av detta program. Ett syfte som bör lyftas mer globalt är att 
förbättrad information kan underlätta avfallshanteringen av kasserade varor och 
möjliggöra säker återvinning av material. 

Internationella riktlinjer (genom CiP) för hur informationen ska överföras kom-
mer att underlätta kommunikationen mellan företagen. Eftersom programmet är 
frivilligt bygger användningen av det på att drivkrafterna i form av t.ex. företa-
gens vilja att ha god kontroll på innehållet i varorna för att skydda sina varumär-
ken, i kombination med lagstadgade krav inom EU på att överföra information 
om vissa ämnen till nästa led i hanteringskedjan, är tillräckliga. Om det inte är 
tillräckligt för att systemet ska börja användas, bör Sverige ta initiativ för att till-
sammans med andra länder, stimulera att en kritisk massa av företag börjar tilläm-
pa systemet. Tillsyn av efterlevnaden av lagstadgade krav inom EU, bidrar också 
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till att stimulera efterfrågan på information. Ytterligare motivation kan ges genom 
information till och dialog med internationellt verkande företag, exempelvis kan 
Kemikalieinspektionen undersöka behovet av branschdialoger med syfte att öka 
kunskapen om och användandet av det frivilliga program för utbyte av informa-
tion om kemikalier i varor som leds av UNEP (se 5.9) för att få ökad information 
om och därmed möjlighet att substituera farliga kemikalier i varukedjan. 

Utredning om leverantörer av varor kan åläggas att informera om  
särskilt farliga ämnen på eller i anslutning till varan
Regeringen bör utreda om det är möjligt att ålägga leverantörer av varor att infor-
mera om varors innehåll av särskilt farliga ämnen. Syftet är att förbättra möjlighe-
ten till säkra produktval och säkrare hantering av varor och därmed även påskyn-
da utfasning av särskilt farliga ämnen. Utredningen bör bygga vidare på eller 
anknyta till artikel 33 i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Utredningen ska ta reda 
på om leverantörer av varor som innehåller en koncentration på över 0,1 viktpro-
cent av ämnen som är uppsatta på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga 
ämnen, kan åläggas att på eller i anslutning till varan informera om innehållet av 
dessa särskilt farliga ämnen. Utredningen bör även ta upp eventuella konsekvenser 
i avfallsledet, om eventuella regler ska vara på nationell- eller EU-nivå, handels- 
hindrande konsekvenser, relationen till WEE- (artikel 15)56, Ecodesign- och fiber-
märkningsdirektivet samt sektorsdirektiv med märkningskrav avseende vissa 
ämnen.

Webbtjänst eller mobilapplikation om varors innehåll  
av särskilt farliga ämnen
Det kan ta tid innan ett tvingande, och gärna internationellt harmoniserat, infor-
mationssystem är på plats som ålägger leverantörer av varor att informera om 
varors innehåll av särskilt farliga ämnen. Under tiden bör berörda myndigheter 
överväga att stödja utveckling av en webbtjänst och/eller mobilapplikation som 
underlättar för konsumenter att få information om varors innehåll av särskilt far-
liga ämnen. Webbtjänsten ska relatera till artikel 33 i Reach, och avse varor som 
innehåller en koncentration på över 0,1 viktprocent av ämnen som är uppsatta på 
EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. 

En sådan konsumentinformationstjänst skulle passa väl in i den upplysnings-
tjänst som tas fram enligt Förordning (SFS 2014:110) om en upplysningstjänst 

56 WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG). 
Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.
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för konsumenter57. Flera myndigheter, bland andra Kemikalieinspektionen, bidrar 
till denna upplysningstjänst. Hållbar konsumtion är en viktig del av uppdraget. 
Konsumentverket och Kemikalieinspektionen bör samarbeta om information 
om farliga ämnen i varor. I samband med förberedelserna för webbtjänsten bör 
erfarenheter inhämtas nationellt och från andra länder som arbetar med liknande 
webbtjänster.

5.8 Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Utveckling av giftfria och resurseffektiva kretslopp är grundläggande för en sam-
hällsutveckling mot en cirkulär ekonomi. Utvecklingen syftar till att bättre ta till 
vara resurser på ett hälso- och miljömässigt säkert sätt och det finns stora möjlig-
heter och behov av innovationer, teknikutveckling och nya affärsmodeller inom 
området. För att uppnå giftfria kretslopp behövs åtgärder för att driva på utfas-
ning av farliga ämnen t.ex. genom att begränsa fler ämnen i nya och befintliga 
regelverk och utveckla informationskrav för fler ämnen och varor. Vid utformning 
av nya produkter och system behövs ett livscykelperspektiv för att vi ska kunna 
återutnyttja de resurser som finns i samhället och undvika avfall. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp kräver strategier och åtgärder på nationell 
nivå, EU nivå och global nivå. Lagstiftningen behöver utvecklas, t.ex. genom att 
bättre samordna kemikalielagstiftning, produktlagstiftning och avfallslagstift-
ning. Utfasning av särskilt farliga ämnen bör snabbas på i sektorslagstiftning och 
i Reach. Det behövs även globala överenskommelser för att fasa ut särskilt farliga 
ämnen.  Kraven på information om särskilt farliga ämnen i varor i sektorslagstift-
ning och i Reach-förordningen behöver utvecklas (se kap. 5.5).

För att tydliggöra ansvar, utbyta erfarenheter och gemensamt hitta möjliga lös-
ningar är det viktigt att det finns en dialog mellan myndigheter och berörda före-
tag i hela livscykeln, t.ex. producenter, importörer, återförsäljare, avfallshanterare 
och återvinningsföretag.

Det behövs mer forskning och utveckling om vilka material som kan återvin-
nas på ett säkert sätt. Ett helhetsperspektiv för att uppnå störst nytta ur ett hälso- 
och miljöperspektiv måste ligga till grund för att avgöra vad som är lämpligt att 
återvinna. Behandlingsmetoderna för att hantera farliga ämnen i materialåtervin-
ningen behöver utvecklas och särskilt farliga ämnen måste kunna identifieras och 
avlägsnas för att skapa säkra återvunna materialflöden. Informationen om det 
återvunna materialets kvalitet, inklusive innehåll av farliga ämnen, behöver för-

57 I förordningens 3 § står det att ”Upplysningstjänsten ska också omfatta information 
som syftar till att underlätta för konsumenter att göra väl avvägda val. Där ingår även 
information om miljömässigt hållbar konsumtion relaterad till generationsmålet för 
miljöarbetet och miljökvalitetsmålen, liksom när så bedöms lämpligt information om 
andra hållbarhetsaspekter.”
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bättras t.ex. genom att utöka befintliga standarder med avseende på innehåll av 
tillsatser och föroreningar.

Avfallsförebyggande åtgärder, som är högst prioriterat i avfallshierarkin, behö-
ver implementeras och förstärkas. I förebyggande åtgärder ingår förutom att 
minska mängden avfall och påverkan på hälsa och miljö från hantering av avfall, 
att minska förekomsten av farliga ämnen i material, produkter och avfall. I det 
svenska avfallsförebyggande programmet, vilket sträcker sig till år 2017, finns 
totalt 167 åtgärder. Arbetet behöver förstärkas på EU-nivå.

Regeringen har i proposition 2013/14:39 bedömt att det behövs en samlad 
strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp inom EU. Naturvårdsverket fick 
i januari år 2015 ett uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp som syftar 
till att bidra till minskad uppkomst av avfall samt för att främja en resurseffektiv 
och miljömässig avfallshantering. Arbetet utgör ett viktigt underlag för revidering 
av EU:s avfalls- och kemikalielagstiftning med syfte att reglera farliga ämnen ur 
ett livscykelperspektiv. Ett sådant viktigt pågående arbete är EU:s arbete för en 
cirkulär ekonomi.

5.9 Globalt arbete för ökad kemikaliesäkerhet

Produktionen av kemikalier och varor ökar i världen. Närmare en miljon männi-
skor dör årligen till följd av förgiftning av kemikalier i utvecklingsländer58. Efter-
som farliga kemiska ämnen transporteras med luft och vatten över landsgränser 
och handlas med mellan länder kan Sverige inte uppnå Giftfri miljö utan samarbe-
tet med andra länder. De svenska miljömålen ska uppnås utan orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver de insatser för att förbättra 
information innehåll i varor och begränsa användningen av farliga ämnen globalt, 
som beskrivs i kapitlen 5.3 och 5.7 behövs nya internationella mål för kemikalie-
kontroll, samt kapacitetsuppbyggnad och stärkt miljöförvaltning inom området 
kemikalier och avfall i utvecklingsländer. Resolution 1/5 från FN-mötet i juni 
2014 (inom United Nations Environment Assembly, UNEA) understryker att bra 
kemikalie- och avfallshantering är en viktig och integrerad del av hållbar utveck-
ling och är av hög relevans för diskussionerna om hållbar utveckling.

Nya hållbarhetmål och nytt globalt mål efter 2020  
för kemikaliearbetet behövs 
Just nu pågår en process inom FN om globala hållbarhetsmål (Sustainable 
Development Goals, SDG), vilka ska beslutas under hösten år 2015. I förslaget 
till dessa SDGs finns några mål som är relevanta för det fortsatta arbetet inom 
kemikalieområdet. I processen ingår att ta fram lämpliga indikatorer för de olika 

58 Chemicals Global Outlook 2012. UNEP.
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målen, vilka ska beslutas senare. Regeringen bör fortsatt driva att kemikaliekontroll 
inkluderas i arbetet inom FN med mål och indikatorer för hållbar utveckling.

Även finansiering och genomförandemekanismer diskuteras inom ramen för 
SDG:erna. UNEP:s styrelse har år 2013 antagit en strategi om hur åtgärder på 
miljö- och avfallsområdet kan finansieras. Regeringen och Kemikalieinspektionen 
bör fortsätta att verka aktivt för strategins genomförande och vidareutveckling, 
särskilt avseende införande av lagstiftning som definierar företagens ansvar som 
ett sätt att internalisera kostnader. Det är ett centralt steg i att bygga upp långsik-
tigt fungerande kemikaliekontroll. 

Om fem år, eller senast år 2020, ska kemikalier produceras och användas på ett 
sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begrän-
sade som möjligt enligt målet antaget på världsmötet i Johannesburg år 2002 och 
bekräftad på FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012 
(Rio-mötet). Behovet att förebygga eller minimera negativa effekter från kemika-
lier och farligt avfall på människors hälsa och miljön, kommer dock att fortsätta 
även efter år 2020, varför ett förnyat mål behöver beslutas. Före år 2020 bör det 
internationella samfundet enas om mål för det fortsatta behovet av att stärka och 
upprätthålla fungerande kemikaliekontroll. Regeringen bör driva att ett förnyat 
mål för perioden efter 2020 beslutas inom FN på högsta möjliga nivå, gärna med 
koppling till målen om hållbar utveckling vilka ska antas under år 2015. 

Alla farliga ämnen omfattas inte av befintliga internationella konventioner. 
Generella principer om ett effektivt internationellt angreppsätt behöver därför 
utvecklas för de områden där globala, EU-omfattande och nationella styrmedel är 
otillräckliga. För att uppnå en tillräcklig riskhantering för dessa ämnen bör reger-
ingen verka för att EU-kommissionen initierar en process med detta syfte. Exem-
pel på ämnen som behöver hanteras på global nivå kan vara hormonstörande 
ämnen, vilka sprids med luft och vatten, samt via varor. Kemikalieinspektionen 
bör även mot den bakgrunden följa utvecklingen inom det UNEP-ledda arbetet 
med hormonstörande ämnen.

Sverige bör vara fortsatt aktiv i stöd till andra länder 
Kemikalieinspektionen har sedan tidigt 90-tal bistått utvecklingsländer med stöd. 
Lagstiftning har utarbetats, institutioner har byggts upp och personal har utbil-
dats. Flera länder har förstärkt sin förmåga att hantera kemikalier på ett säkert 
sätt. Stora behov kvarstår dock och det behövs ett fortsatt svenskt stöd till utveck-
lingsländer, men även ett erfarenhetsutbyte med strategiska länder, framför allt 
de s.k. BRIICS-länderna. Kemikaliekontroll med nationella lagar som definierar 
ansvar och uppbyggd institutionell kapacitet behövs i alla länder och är en del av 
länders hållbara utveckling.
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UNEP:s styrelse har antagit en strategi för att finansiera utveckling av lagstiftning 
och hantering av miljö- och avfallsområdet59. Regeringen och Kemikalie-inspektio-
nen bör fortsätta att verka aktivt för strategins genomförande och vidare- 
utveckling, särskilt avseende införande av lagstiftning som definierar företagens 
ansvar som ett sätt att internalisera kostnader. Det är ett centralt steg i att bygga 
upplångsiktigt fungerande kemikaliekontroll. 

5.10 förorenade områden 

Takten i efterbehandlingen behöver öka
Om de etappmål som Naturvårdsverket föreslagit i sin rapport om etappmål för 
efterbehandling av förorenade områden60 ska kunna nås behöver takten öka i 
antalet efterbehandlingsprojekt som initieras, både med hjälp av statliga anslag 
och med förelägganden av tillsynsmyndigheterna. Några villkor som är av stor 
betydelse för att kunna öka takten är: 

– att det statliga anslaget är tillräckligt
– att förutsättningar finns i form av lagstiftning och resurser för att kommuner 

och länsstyrelser ska kunna bedriva en effektiv tillsyn
–  att ny teknik utvecklas och tillämpas för effektivare åtgärder.

I samma rapport har Naturvårdsverket föreslagit att statliga bidrag för teknik-
utveckling införs, att SGI, SGU och Naturvårdsverket ska vägleda mer för ökad 
kunskap om alternativa åtgärdstekniker och för ökad kunskap om administrativa 
åtgärder. SGI har ansvar för frågor om teknikutveckling och har FoU-program 
som pågår inom området.

Det är naturligtvis mycket viktigt att nya förorenade områden inte skapas. Till-
lämpningen av miljöbalkens regelverk, med bl.a. försiktighetsprincipen, är en bas 
för att så inte ska ske. Kemikalielagstiftningen, med Reach i spetsen, måste utveck-
las vidare för att begränsa spridningen av farliga ämnen via produkter och göra 
det tydligt för alla verksamhetsutövare hur olika kemiska ämnen ska hanteras.  

5.11 ökad miljöhänsyn i Eu:s läkemedelslagstiftning

Beslutet om etappmål (M2013/2682/Ke) för ökad miljöhänsyn i EU:s läkeme-
delslagstiftning och internationellt har tydliggjort den avsaknad av reglering på 
området som finns idag. Insatser för att åtgärda detta har föreslagits av Läkeme-
delsverket (se 2.1). 

59 Integrated Approach for financing Sound Management of Chemicals and Waste, GC27 
February 2013.

60 Förslag till etappmål för efterbehandling av förorenade områden, ärende NV-00336-13.
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För att göra miljödata om läkemedelsrester tillgängliga, bör regeringen även verka 
för att en databas skapas vid den europeiska läkemedelsmyndigheten. Det är ock-
så angeläget att utveckla och pröva ny teknik för avloppsrening och Läkemedels-
verket har föreslagit att regeringen bör överväga stöd till sådan teknikutveckling.

5.12 forskning och kunskapsuppbyggnad

Ny kunskap och forskning behövs för att bedriva arbetet med många av etapp-
målen. Forskning behövs exempelvis för bättre information om miljö- och hälso-
effekter samt förekomst av kemikalier, för innovation inom området grön kemi 
och för utveckling av återvinningsmetoder som minska recirkulationen av farliga 
kemikalier m.m. 

Finansieringsmöjligheterna i Sverige för riktad tillämpad forskning till stöd 
för miljömålet Giftfri miljö är begränsat, eftersom undersökningar av tillämpad 
karaktär inte prioriteras av forskningsråden. Till exempel är det idag mycket svårt 
att i Sverige finansiera den validering av test- och riskebdömningsmetoder som 
behövs för tillämpningen av lagstiftningar. 

För att forskningsresultat ska kunna påverka kemikalieanvändningen och 
utvecklingen av kemikaliekontrollen måste de utformas och rapporteras så att de 
är användbara för de regulatoriska processerna, och det kräver ett samarbete mel-
lan forskning och myndigheter. Myndigheterna behöver därför verka inom fors-
karsamhället för att öka förståelsen för behoven av tillämpad forskning. 

Formas regeringsuppdrag att göra en analys av forskning till stöd för att uppnå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer att bli ett viktigt underlag för fortsatt 
forskningsarbete för Giftfri miljö. Det är viktigt att arbetet med analysen och 
förslaget till en nationell forskningsstrategi följs upp med konkreta åtgärder som 
bidrar till att öka forskningens relevans för arbete med Giftfri miljö.

Alternativa testmetoder behöver utvecklas
Med nuvarande test och riskbedömningsmetodik är det omöjligt att inom över-
skådlig tid få fram tillräcklig med information om de ca 20 000 lågvolymämnen 
och totalt över 100 000 kemikalier inom Reach som det saknas tillräcklig kun-
skap om. Ett viktigt område, som också lyfts fram i EUs nya ramprogram för 
forskning och innovation Horizon 2020, är därför utveckling av bättre, snabbare, 
billigare och djuretiskt bättre teststrategier. Flera stora internationella utvecklings-
projekt pågår redan och det är viktigt att Kemikalieinspektionen bevakar arbetet 
och medverkar i olika arbetsgrupper för att ny metodik så snabbt som möjligt ska 
implementeras i det regulatoriska arbetet. 

Ytterligare testmetoder för hormonstörande ämnen behövs
Ett antal internationellt harmoniserade testmetoder som gör det möjligt att identi-
fiera eller spåra effekter på delar hormonsystemet finns införda i EU:s testmetod-
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förordning. Informationskraven i Reach-förordningen avspeglar dock ännu inte 
dessa metoder och det är angeläget att förordningen stärks på detta område. Det 
är också angeläget att Sverige deltar i utvecklingen av ytterligare testmetoder för 
att täcka in delar av hormonsystemet där vi än så länge saknar testmetoder. 

Kombinationseffekter
Förekomsten av kombinationseffekter är ett, ur toxikologisk/vetenskaplig syn-
punkt, sedan länge känt problem. Likväl innebär det stora utmaningar när det 
gäller metoder för testning, riskbedömning och reglering vilket kräver ytterligare 
kunskapsuppbyggnad inom området och forskningsprojekt bör initieras.
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precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

miljökvaliteten – enligt 
miljökvalitetsmålet

grundvattnets 
kvalitet i all-
männa respek-
tive enskilda 
vattentäkter

förekomsten av 
ämnen i miljön som 
har skapats i eller 
utvunnits av sam-
hället ska inte hota 
människors hälsa 
eller den biologiska 
mångfalden. Halterna 
av naturfrämmande 
ämnen är nära noll 
och deras påverkan 
på människors hälsa 
och ekosystemen är 
försumbar. Halterna 
av naturligt förekom-
mande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

miljö- 
kvaliteten  
är inte 
uppnådd.

miljö-
kvaliteten 
nås inte.

preciseringar

den sammanlagda 
exponeringen för 
kemiska ämnen. 
precisering.

miljö- och 
hälsotillstånd

motsvarar 
i hög 
grad 
miljö-
kvalitets-
målets 
tillstånd.

den sammanlagda 
exponeringen för 
kemiska ämnen via 
alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för 
människor eller den 
biologiska mång-
falden.

precisering-
en är inte 
uppnådd.

styrmedel förutsätt-
ningar 
på plats i 
begränsad 
omfattning.

delar inom 
sverige, eu eller 
internationellt. 
går att påverka.

förutsätt-
ningar 
på plats 
i begrän-
sad 
omfatt-
ning.

2 2 nej

användningen av 
särskilt farliga ämnen. 
precisering.

användningen av sär-
skilt farliga ämnen har 
så långt som möjligt 
upphört.

särskilt far-
liga ämnen 
används 
fortfarande.

särskilt 
farliga 
ämnen 
används 
fortfa-
rande.

styrmedel förutsätt-
ningar 
på plats i 
begränsad 
omfattning.

Huvudsakligen 
inom eu. även 
internationellt. 
går att påverka.

förutsätt-
ningar 
delvis på 
plats.

2 2 nej
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* kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 4.4. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

oavsiktligt bildade 
ämnen med farliga 
egenskaper.  
precisering

spridningen av 
oavsiktligt bildade 
ämnen med farliga 
egenskaper är mycket 
liten och uppgifter 
om bildning, källor, 
utsläpp samt sprid-
ning av de mest 
betydande av dessa 
ämnen och deras 
nedbrytningsproduk-
ter är tillgängliga.

styrmedel förutsätt-
ningar 
på plats i 
begränsad 
omfattning.

sverige och inter-
nationellt. går att 
påverka.

förutsätt-
ningar 
delvis på 
plats?

2 3 nej

förorenade områden. 
precisering.

förorenade områden 
är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de 
inte utgör något hot 
mot människors hälsa 
eller miljön.

åtgärds-
arbete 
pågår.

åtgärds-
arbete 
pågår.

styrmedel.  
den statliga 
finansieringen

sverige. stort 
inflytande.

förutsätt-
ningar 
delvis på 
plats.

4 4

kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper. 
precisering.

styrmedel. kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper är 
tillgänglig och tillräck-
lig för riskbedömning 

förutsätt-
ningar 
på plats i 
begränsad 
omfattning.

eu. går att 
påverka.

förutsätt-
ningar 
delvis på 
plats.

2 2 nej

information om farliga 
ämnen i material och 
produkter.  
precisering.

styrmedel information om 
miljö- och hälsofarliga 
ämnen i material, 
kemiska produkter 
och varor är tillgäng-
lig.

förutsätt-
ningar 
på plats i 
begränsad 
omfattning, 
i huvudsak 
för kemiska 
produkter.

eu och inter-
nationellt. går att 
påverka.

förutsätt-
ningar 
delvis på 
plats.

2 2 nej

fortsatt utveckling av 
styrmedel 2015–2020

nya styrmedel utveckling 
av styr-
medel 
pågår i 
sverige, eu 
och inter-
nationellt.

sverige, eu och 
internationellt. 
går att påverka.

ytterligare 
styrmedel 
bedöms 
finnas 
på plats 
2020, 
men de 
ska inte 
ingå i be- 
dömning-
en ovan. 
dock be-
döms de 
ha bety-
dande på-
verkan på 
möjlighe-
terna att 
nå Giftfri 
miljö på 
längre 
sikt.
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SKYDDANDE OZONSKIKT
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig  
UV-strålning.

Regeringen har fastställt två preciseringar: 

VäNDpuNkT ocH åTERVäxT: Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts  
och början på återväxten observeras. 

ofARlIGA HAlTER ozoNNEDbRYTANDE äMNEN: Halterna av klor, brom och andra  
ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet  
påverkas negativt.

Sammanfattning

Ja
MIljökVAlITETSMålET äR uppNåTT EllER  

koMMER kuNNA NåS.

uTVEcklINGEN I MIljöN äR poSITIV.

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och såväl markmätningar, satellitmät-
ningar och modellresultat indikerar att återväxten påbörjats. De flesta ozonned-
brytande ämnen uppvisar en minskning beträffande både utsläpp och halter såväl 
nationellt som globalt. På grund av stora naturliga variationer och osäkerheter i 
det vetenskapliga underlaget saknas fortfarande vetenskapligt konsensus om att 
återhämtningen är statistiskt säkerställd samt att denna återhämtning verkligen är 
ett direkt resultat av minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

Montrealprotokollet är fortsatt framgångsrikt men allteftersom de reglerade 
ämnena fasas ut, ökar svårigheten att få uppmärksamhet och resurser för det 
arbete som kvarstår. Trots farhågor för minskad finansiering av den multilaterala 
fonden är det därför mycket positivt att fonden i det senaste beslutet fylldes på 
med drygt 500 miljoner USD. Det är den största påfyllnaden sedan fonden etable-
rades 19901. Även motivet för illegal handel har ökat i takt med att tillgången av 
de ozonnedbrytande ämnena minskar. De utsläpp av ozonnedbrytande ämnen som 
inte regleras av Montrealprotokollet ökar samtidigt i betydelse. Hit hör utsläppen 

1 Parterna fattade beslut om finansiering vid det 10:e partskonferensen för 
Wienkonventionen och det 26:e Partsmötet för Montrealprotokollet i Paris 2014.
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från befintliga och uttjänta produkter. Sammantaget beräknas dessa utsläpp bidra 
till en större andel av den framtida ozonnedbrytningen än samtliga de ämnen som 
regleras under Montrealprotokollet. Hit hör även utsläppen av lustgas, vilka både 
bryter ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Utsläpp av lustgas (som 
regleras under Kyotoprotokollet) är i dag större än för någon annan ozonner- 
brytande gas med avseende på dess ozonnedbrytande potential.  

Det är av stor vikt att Sverige även fortsättningsvis är pådrivande i det interna-
tionella arbetet. Förhandlingsarbetet inom ramen för Montrealprotokollet, som är 
det viktigaste styrmedlet, bör prioriteras. För att kunna få gehör i internationella 
förhandlingar är det viktigt att Sverige även fortsätter sitt arbete på nationell nivå. 
Här bör omhändertagandet av CFC i rivningsmaterial prioriteras. Slutligen är det 
viktigt att Sverige fortsätter att agera internationellt och inom EU för att även 
minska de globala utsläppen av lustgas och kväve.

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
Utvecklingen av tillståndet är i stora drag positiv. Mätningarna under perioden 
2008–2012 överensstämmer med bedömningen från den förra fördjupade utvär-
dering om att uttunningen avstannat och att en återhämtning påbörjats. Jämfört 
med föregående period (2004–2008) då uttunningen av ozonet över 60°S–60°N2 
var 2,5 procent var uttunningen bara 2 procent under perioden 2008–2012 jäm-
fört med referensvärdet 19803. Nya resultat från såväl markmätningar som satel-
litmätningar och modellresultat indikerar att en återhämtning (vändpunkt) kan ha 
påbörjats redan 2000 över 60°S–60°N4. Inte heller nationella data för ozonskiktet 
visar på några större förändringar beträffande ozonskiktet (Figur 5.1). Trots de 
positiva indikationerna saknas vetenskaplig konsensus om att återhämtningen är 
statistiskt säkerställd samt att denna återhämtning verkligen är ett direkt resultat 
av minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

Globalt, under perioden 2008–2012, minskade såväl utsläpp som halter hos 
flertalet ozonnedbrytande gaser i troposfären5. HCFC (klorfluorkolväten) och 
antropogen lustgas (N2O) fortsätter dock att uppvisa ökade utsläpp och halter. 
För HCFC har ökningen av utsläppen i stort sett avstannat men ligger kvar på en 
fortsatt hög nivå. Halten HCFC fortsätter att öka men ökningstakten har varit 

2 Det globala ozonskiktet förutom ozonet över polarområdena.
3 Det globala referensvärdet för 1980 är 306 DU (Dobson Units).
4 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World. 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

5 Det lägsta lagret i jordens atmosfär med en medelhöjd på 11 km.
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figur 5.1. ozonskiktets utveckling 1988–2014 

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan från 
ozonnedbrytande ämnen mätt i Dobson units (DU). Ozonskiktet varierar mycket i tjocklek men är i 
genomsnitt tunnare i dag än vad det var före introduktionen av ozonnedbrytande ämnen. Trots allt 
fler indikationer på en återhämtning syns ännu ingen statistisk säkerställd trend i ozonskiktets åter-
hämtning. 

betydligt mindre än i tidigare bedömningar. För lustgas har både utsläpp och 
halter fortsatt att öka6. Nationellt bedöms däremot utsläppen av lustgas fortsätta 
att minska, om än i liten omfattning7. Vidare behöver oväntat höga utsläpp av 
koltetraklorid (CTC) förklaras och åtgärdas. De årliga globala utsläppen av CTC 
beräknas till 39 000 ton8 9.

Även för halten ozonnedbrytande ämnen i stratosfären10 ses motsvarande trend. 
Väteklorid (HCl) indikerar den totala mängden klor i stratosfären och är därför 
ett bra mått på den potentiella kapaciteten att bryta ner ozon. Mängden väte- 

6 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World. 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

7 Naturvårdsverket (2013) Report for Sweden on assessment of projected progress, March 
2013.

8 EIA, 2014, New Trends in ODS Smuggling.
9 Enligt de beräknade utsläppen baserat på de rapporterade mängderna skulle utsläppen 

uppgå till 960 ton.
10 Det andra av fyra skikt i atmosfären där troposfären är det första. Stratosfären börjar vid 

cirka 11 kilometers höjd och sträcker sig upp till ungefär 50 kilometer över markytan.

 KÄLLA: SVENSK MILJÖÖVERVAKNING, SMHI (BEARBETADE DATA FRÅN WWW.SMHI.SE/KLIMATDATA/METEOROLOGI/OZON)

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan 
från ozonnedbrytande ämnen mätt i Dobson units (DU). Ozonskiktet varierar mycket i tjocklek 
men är i genomsnitt tunnare i dag än vad det var före introduktionen av ozonnedbrytande 
ämnen. Trots allt fler indikationer på en återhämtning syns ännu ingen statistisk säkerställd 
trend i ozonskiktets återhämtning. 
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klorid i stratosfären minskar i ungefär samma takt som de ozonnedbrytande 
ämnena i tropsosfären. Dock visar mätningarna på en mer komplex verklighet 
då den negativa trenden de senaste åren planat ut. Detta bedöms dock bero på 
förändringar i atmosfärens cirkulation. Även för halten effektiva klorekvivalenter 
i stratosfären (EESC), som är ett mått på mängden tillgängligt reaktivt klor och 
brom i stratosfären, har det på mellanlatituderna skett en minskning med 15 pro-
cent jämfört med åren 1999–2002, då den var som högst Detta utgör ungefär 40 
procent av den minskning som behövs för att nå tillbaka till 1980 års referensvär-
de för mellanlatituderna11. 

Det finns stora mängder ozonnedbrytande ämnen i befintliga och uttjänta pro-
dukter (banker). Globalt handlar det uppskattningsvis om ca 5,4 miljoner ton12 
räknat som ODP13. Motsvarande siffra för Sverige ligger på drygt 3 000 ton. De 
globala utsläppen från dessa banker bedöms under perioden 2005–2014 uppgå till 
1,6 miljoner ton ODP vilket är cirka 114 000 ton per år14. De svenska utsläppen av 
klorfluorkarboner (CFC), som i stort sett uteslutande består av utsläpp från uttjänta 
produkter, fortsätter att minska och uppgick för år 2014 till ca 160 ton (Figur 5.2).

figur 5.2. nationella utsläpp av CfC 1990–2014

Utsläpp av det ozonnedbrytande ämnet CFC från olika produktgrupper under åren 1990 till 2014 
utifrån beräkningar. Figuren visar att de nationella utsläppen fortsätter att minska och nu är nere i 
ca 160 ton per år.

11 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

12 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php.
13 ODP (Ozone Destructive Potential) står för den ozonnedbrytande potential en förening har 

jämfört med CFC-11 (CFC-11 har ett ODP-värde = 1).
14 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

Figur 5.2. Nationella utsläpp av CFC 1990–2014

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET (IVL 2011: EMISSIONER OCH KVARVARANDE MÄNGDER CFC I SVERIGE)

Utsläpp av det ozonnedbrytande ämnet CFC från olika produktgrupper under åren 1990 till 
2014 utifrån beräkningar visar att de nationella utsläppen fortsätter att minska och nu är nere 
i ca 160 ton per år. Mer information finns på Miljömålsportalen.
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1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 

1.2.1 montrealprotokollet

Det internationella arbetet inom ramen för Montrealprotokollet om ozonnedbry-
tande ämnen är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. 
Protokollet har utformats för att minska produktion och konsumtion av ozon-
nedbrytande ämnen i syfte att minska deras förekomst i atmosfären och på så sätt 
skydda jordens ozonskikt. Protokollet innehåller en unik justeringsbestämmelse 
vilken gör det möjligt för parterna att snabbt reagera på ny vetenskaplig infor-
mation och på så vis påskynda de minskningar som krävs. Montrealprotokollet 
har uppnått globalt deltagande och antalet deltagande stater är i dagsläget 197 
stycken. Sedan 1987, då protokollet beslutades, har produktionen av ozonned-
brytande ämnen minskat med 1,8 miljoner ton ODP till cirka 40 000 ton15. Utan 
protokollet beräknas att nedbrytningen av ozonskiktet skulle ha ökat med 50 
procent vid norra hemisfären och med 70 procent vid södra hemisfären. Enligt 
den senaste informationen (2014) från Montrealprotokollets vetenskapliga expert-
grupp bedöms protokollet förebygga cirka två miljoner fall av hudcancer årligen 
till 203016. Protokollet har även inneburit en betydande reduktion av de globala 
utsläppen av växthusgaser. Minskningen av ozonnedbrytande ämnen under 2010 
motsvarade en minskad klimatpåverkan med cirka 10 gigaton CO2-ekvivalenter 
per år17 vilket är ungefär fem gånger större än det totala årliga utsläppsminsk-
ningsmålet för den första åtagandeperioden (2008–2012) i Kyotoprotokollet.

Den negativa aspekten av Montrealprotokollets framgång är att det kan bli allt 
svårare att få uppmärksamhet och resurser för de återstående utmaningar som 
ändå kvarstår18. 

En av de återstående svårigheterna handlar om utfasningen av HCFC som 
ersätter CFC i t.ex. kyl- och värmeanläggningar. Ökningen av halten HCFC är 
emellertid mindre 2012 än den var 2008 och den nuvarande användningen av 
HCFC är till och med mindre än den tillåtna. Inom ramen för den multilaterala 
fonden för implementering av Montrealprotokollet har dessutom beslut tagits om 
att ge Kina motsvarande 2,5 miljarder svenska kronor för att uppfylla kraven på 
utfasning av HCFC till år 203019. Då Kina är den största såväl producenten som 

15 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php.
16 UNEP, OzoneAction Special Issue 2014, New Responsibilities under HCFC Phase-out.
17 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

18 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php.
19 http://www.multilateralfund.org/InformationandMedia/default.aspx?PageView=Shared.
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konsumenten av HCFC, bedöms detta vara en förutsättning för att säkerställa att 
den fortsatta utvecklingen uppfyller Montrealprotokollets krav20. 

En ytterligare negativ aspekt på den framgångsrika utfasningen är att motivet 
för illegal handel ökat i takt med att tillgången på ozonnedbrytande ämnen mins-
kar. I mitten av 1990-talet, när CFC avvecklades i de industrialiserade länderna, 
uppstod en olaglig handel med dessa kemikalier. År 1996 hade denna handel nått 
alarmerande proportioner och utgjorde så mycket som 12–20 procent av den 
globala handeln med ozonnedbrytande ämnen21. År 2006 uppskattades att den 
illegala handeln av CFC ensamt motsvarade 7 000–14 000 ton, värderat till 25–60 
miljoner USD22. Efter avvecklingen av CFC har fokus för den illegala handelen allt 
mer övergått till HCFC och då särskilt den mest använda HCFC-22. Hur mycket 
avfall som illegalt transporteras från Sverige är i dag inte kartlagt. Det som kan 
sägas säkert är att det förekommer. Det visar de illegala avfallstransporter som 
faktiskt stoppats, liksom Tullverkets undersökningar23. De flesta av de illegala 
transporter från Sverige som vi känner till har avslöjats efter att de har stoppats i 
annat EU-land.

Undantag från förbud – ozonnedbrytande ämnen som processråvara
Under 2012 rapporterade tretton parter till Montrealprotokollet att nästan 1,2 
miljoner ton ozonnedbrytande ämnen (mätt som ODP) använts som processrå-
vara24. De observerade atmosfäriska nivåerna av vissa ämnen är mycket högre 
än vad som kan förväntas från inrapporterade mängder använda som processrå-
vara.  HCFC-22 används som processråvara vid tillverkning av olika kemikalier 
och produkter inklusive polytetrafluoroetylen (PFTE) och HFC-32. CFC-113 och 
CFC-113a används som processråvara för HFC-134a och för insektsmedel. Kol-
tetraklorid används vid tillverkning av olika kemikalier inklusive köldmedier som 
HFC-245fa och nya HFO:er (Hydrofluoroolefins). Enligt Montrealprotokollets 
tekniska expertpanel (Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) ökade 
processråvaruproduktionen med 4 procent till 1 136 708 ton mellan åren 2011 
och 2012. Den största ökningen (23 procent)  stod CFC-113 för.  

Nya forskningsresultat från NASA visar även på oväntat höga utsläpp av kol-
tetraklorid. De årliga utsläppen beräknas till 39 000 ton25. Enligt de beräknade 
utsläppen, baserat på rapporterade de mängderna år 2012, skulle utsläppen uppgå 
till 960 ton, vilket betyder att det inte finns någon redovisning för varifrån ut-

20 Naturvårdsverket (2014) Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2014. Rapport 6608.

21 UNEP. Vital ozone graphics. http://www.grida.no/publications/vg/ozone/.
22 UNEP (2007) Illegal trade in ozone depleting substances asia and pacific region.
23 Naturvårdsverket (2010) Transporter av avfall över gränserna. Rapport  6347.
24 EIA (2014) New Trends in ODS Smuggling.
25 EIA (2014) New Trends in ODS Smuggling.
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släppen av de återstående 38 040 ton kommer ifrån. Antingen sker stora utsläpp 
vid tillverkning eller så produceras och används stora mängder koltetraklorid för 
användningsområden som idag är helt förbjudna. 

Sverige avvecklade användningen av ozonnedbrytande ämnen inom produk-
tionssektorn redan under 2000 talet. På global basis fortsätter avvecklings-arbetet 
idag. Under 2014 arbetade Sverige, tillsammans med Polen, Tyskland och EU-
kommissionen, fram två förslag för att nå Montrealprotokollets mål. Detta arbete 
förväntas fortsätta under 2015 och framåt. Det ena förslaget handlar om en 
minskning av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen vid produktion av varor. Det 
andra förslaget syftar till en bättre kartläggning av nedbrytningsprodukter från 
produktionssektorn.

1.2.2 styrmedel oCh åtgärder mot lustgasutsläpp

Lustgas regleras inte inom ramen för Montrealprotokollet utan är istället en av de 
växthusgaser som regleras under Kyotoprotokollet. Utsläppen, som både bryter 
ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, är i dag större än för någon annan 
ozonnerbrytande gas med avseende på dess ozonnedbrytande potential.  Kyoto-
protokollet kräver emellertid bara att man minskar den totala halten av klimat-
gaserna i protokollet (uttryck i koldioxidekvivalenter) men reglerar inte hur detta 
görs. Det innebär att det inte finns några direkta krav på att minska utsläppen 
från lustgas. Man kan följaktligen lika gärna minska utsläppen från andra ämnen, 
vilket oftast är tekniskt lättare och billigare. Vissa minskningar har ändå skett, 
t.ex. i utvecklingsländer inom ramen för Clean Development Mechanism (CDM). 
Detta gäller framförallt inom industrier som bland annat tillverkar Salpetersyra 
och Adipinsyra där utsläppsminskningar är lätta att kvantifiera26. Den övervägan-
de andelen av de globala utsläppen kommer emellertid från jordbrukssektorn, 
framförallt från en ökad gödsling av jordbruksmark27. För mer information om 
Kyotoprotokollet som styrmedel hänvisas till miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan.

Enligt EU-kommissionens färdplan 2050 bedöms utsläppen av lustgas och 
metan från jordbruket kunna minska med ca 30 procent från 2013 till 205028. 
Ytterligare utsläppsminskningar i jordbruket kan, enligt kommissionens färdplan, 
främst ske genom effektivare stallgödselhantering, investeringar i anläggningar 
för biogasproduktion från stallgödsel, förändrad fodermix och optimerad växt-
näringstillförsel. Jordbruket skulle då kunna åstadkomma en extra utsläpps-

26 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
27 Ibid.
28 Naturvårdsverket (2012) Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan 

klimatutsläpp 2050. Delrapport 6487.
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minskning på 15 procent till 2050.  I den nationella färdplanen29 uppmärksammas 
såväl behovet som svårigheterna med att minska utsläppen av lustgas i jordbruks-
sektorn. En omfattande reduktion av lustgas från jordbruket anses dock bli svårt 
att åstadkomma då tekniska lösningar inte förekommer på samma sätt som i 
andra sektorer.

Eftersom den övervägande andelen av utsläppen kommer från jordbrukssek-
torns djurhållning och gödselhandering (se kap 2.1), är det för närvarande främst 
åtgärder i syfte att förbättra kvävehanteringen inom jordbruket som kan påverka 
utsläppen. Även åtgärder som syftar till att minska utsläpp av kväveoxider och 
ammoniak till luft, är av vikt. En viktig slutsats är att åtgärder i syfte att minska 
utsläpp av kväveföreningar inte bara är viktiga för miljömålet Skyddande ozon-
skikt. De ökar även förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Frisk luft. De 
kommer dessutom i varierande grad även att gynna miljökvalitetsmålen Levande 
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans, Grundvatten av god 
kvalitet, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. De 
befintliga styrmedlen för detta hanteras inom miljökvalitetsmålen Ingen övergöd-
ning, Frisk luft och Bara naturlig försurning där mer detaljerade beskrivningar av 
styrmedlen återfinns. Nedan återges endast en översiktlig sammanställning av de 
viktigaste styrmedlen. 

I EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och det svenska landsbygdspro-
grammet för perioden 2014–2020 finns ett ökat fokus på minskade växtgasut-
släpp och därmed förutsättningar för minskade utsläpp av lustgas. Från och med 
2015 kan man söka stöd (miljöersättningar) för skötsel av våtmarker30 och från 
2016 kan man söka stöd för åtgärder som syftar till att minska kväveläckage och 
upprättande av skyddszoner. Enligt jordbruksverket är budgeten initialt likvärdig 
med den för perioden 2007–2013, men i den kommande programperioden kom-
mer klimatinsatser att prioriteras högre. Den slutliga miljöeffekten beror på vilka 
åtgärder medlemsländerna väljer att införa, hur många lantbrukare som väljer att 
söka stöd samt vilken den slutliga budgeten blir31. 

I stort sett ger även all förbränning av fossila bränslen upphov till utsläpp av 
kväveoxider och leder i förlängningen till kvävedeposition på mark och vatten. 
Även om utsläppen av kväveoxider i Europa fortsätter att minska32 är det viktigt 
att fortsätta luftarbetet inom både EU och internationellt. Det är därför angeläget 
för Sverige att agera inom FN:s luftvårdskonvention och i samband med EU:s 

29 Naturvårdsverket (2012) Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050, 
Rapport 6537.

30 Förutom att orsaka utsläpp av metan kan anlagda våtmarker även under vissa 
omständigheter bidra till utsläpp av lustgas.

31 Jordbruksverket (2012) Ett klimatvänligt jordbruk 2050, Rapport 2012:35.
32 Se miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.



282 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

luftvårdsarbete. Åtgärder behövs inte minst inom sjöfartssektorn. Utsläpp från den 
internationella sjöfarten har på senare år ökat kraftigt i betydelse och av de totala 
utsläppen inom EU år 2011 beräknas sjöfarten ha bidragit till utsläppen av kväve-
oxider med 32 procent.

1.2.3 utsläpp från befintliga oCh uttjänta produkter (banker)

Utsläppen från banker regleras inte av Montrealprotokollet, men inom EU 
är destruktion av ozonnedbrytande ämnen reglerat genom EU-förordningen 
1005/2009 och överblivna mängder hanteras som miljöfarligt avfall. I Sverige 
är denna reglering framförallt genomförd genom förordningen om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846), avfallsförordningen 
(2011/927), och PBL (Plan- och bygglagen). 

I en rapport33, som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket, görs bedöm-
ningen att så mycket som 90 procent av CFC från isoleringsmaterial i Sverige, inte 
tas om hand vid rivning och ombyggnationer. Den främsta orsaken är, enligt rap-
porten, bristande kunskap. Bristerna berör en rad områden som t.ex. vilken miljö-
påverkan CFC har, var man kan hitta det, hur man identifierar det och hur det ska 
tas om hand.  Vidare berör de så gott som alla aktuella aktörer; fastighetsägare, 
inventerare, inblandade entreprenörer, tillsynsmyndigheter, sorteringsanläggningar 
och förbränningsanläggningar. Mot bakgrund av detta avser Naturvårdsverket att 
under 2015 ta fram ett informationsmaterial om CFC i isoleringsmaterial som i 
första hand vänder sig till fastighetsägare, beställare av rivningar och tillsynsmyn-
digheter.

Under 2014 startade den nationella samverkansgrupen för gränsöverskridande 
avfallstransporter ett projekt som går ut på att genomföra en riskanalys av avfalls-
flöden i Sverige. I ett första steg ska riskanalysen inriktas mot att öka kunskapen 
hur hanteringen av vitvaror sker i Sverige. Riskanalysen syftar till att få en fördju-
pad kunskap om avfallsflöden i Sverige samt ska även bidra till att effektivisera 
den kontrollerande verksamhet som myndigheterna bedriver.

Beträffande s.k. A5 länder (utvecklingsländer) har Sverige även bidragit till 
partsbeslut och investeringsbeslut inom ramen för den multilaterala fonden beträf-
fande demonstrationsprojekt, vilken i samverkan med andra instanser omhänder-
tar ozonnedbrytande ämnen i ett helhetsperspektiv.

1.2.4 regionalt åtgärdsarbete

Länsstyrelsernas uppföljning av miljökvalitetsmålen för 2014 styrker bilden av att 
det främst är CFC i isoleringsmaterial som utgör den återstående utsläppskällan 
för ozonnedbrytande ämnen i Sverige34. Så gott som alla länsstyrelser uppmärk-
sammar problematiken och konstaterar att det framför allt är i den praktiska 

33 WSP (2013) Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial.
34 Regional årlig uppföljning 2014. http://www.miljomal.se/regional.
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hanteringen vid rivning av byggnader som bristerna uppkommer. I flera län finns 
fungerande nätverk och informationsarbete. Många län pekar dock på behovet av 
ytterligare insatser, t.ex. i form av informationsinsatser och förbättrade rutiner i 
samband med rivningslov. Även arbetet med att stoppa illegala gränsöverskridande 
transporter av ozonnedbrytande ämnen och fortsatt tillsyn av användningen av 
köldmedier lyfts upp som viktiga åtgärdsområden.

Eu:s förordning
Ett viktigt regelverk för att minska användningen och utsläpp av ozonnedbry-
tande ämnen är Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1005/2009 om 
ämnen som bryter ned ozonskiktet vilken trädde ikraft 16 september 2009. 
EU-länderna räknas tillsammans som ett medlemsland i arbetet med Mont-
realprotokollet. EU:s förordning verkar för att medlemsländerna gemensamt 
uppfyller protokollet. 

Jämfört med den föregående förordningen har den nuvarande förordningen 
kraftigare åtgärder på samtliga områden. Den allra största förändringen ligger 
i att avvecklingstidplanen för HCFC anpassats genom att produktionsförbudet 
flyttats fram till 2020, i syfte att garantera överensstämmelse med 2007 års 
partsbeslut i Montrealprotokollet. 

EU:s förordning är mer långgående än Montrealprotokollet. Framför allt i 
det avseende att den har ett avvecklingsdatum för HCFC som ligger tidigare 
än Montrealprotokollet men också att den innehar direkta förbud för använd-
ning. Från och med 2015 får befintliga kyl-, frys och luftkonditioneringsan-
läggningar inte fyllas på med HCFC vid service. Ozonnedbrytande ämnen och 
produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av sådana ämnen 
får varken importeras eller sättas på EU:s marknad såvida dessa varor inte 
omfattas av undantagsbestämmelserna. Numera omfattar exportförbudet även 
produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av HCFC. Syftet är 
att förebygga ökat beroende av sådana ämnen i utvecklingsländerna. 

Även redan avvecklade ämnen och användvändningsområden har fasats ut i 
en snabbare takt. Att EU med sina 28 medlemsländer redan vidtagit strängare 
åtgärder i och med den tidigarelagda avvecklingen har haft stor betydelse för 
revideringen av Montrealprotokollet. 
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1.3 De centrala problemen för målet 

1.3.1 preCisering 1: vändpunkt oCh återväxt

För preciseringen om ozonskiktets vändpunkt och återväxt är ozonskiktets tjock-
lek det viktigaste uppföljningsmåttet. Preciseringen bedöms som uppnådd då tren-
den för ozonuttunningen är bruten och man kan se att en återväxt av ozonskiktet 
påbörjats. Orsaken till detta är att vändpunkten samt början på tillväxt är lättare 
att säkerställa jämfört med den fullständiga återhämtningen. Ser man en påbörjad 
tillväxt av ozonskiktet som resultat av minskad påverkan från ozonnedbrytande 
ämnen, antas den önskvärda miljökvaliteten (fullständig återhämtning till natur-
liga nivåer) uppnås vid ett senare tillfälle. Det referensvärde som använts inom 
ramen för Montrealprotokollet utgörs av ett globalt medelvärde för det tillstånd 
som rådde innan ozonskiktet var utsatt för mänsklig påverkan. Referensvärdet är 
för närvarande ozonskiktets tillstånd 1980 (medelvärdet 1964-1980). På senare 
tid har man konstaterat att det över vissa områden fanns en påverkan redan 1960 
men man har ännu kvar 1980 som referensvärde, framförallt p.g.a. att data före 
1980 är mindre säkra.

1.3.2 preCisering 2: ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen

Det önskvärda miljötillståndet för preciseringen om ofarliga halter ozonnedbry-
tande ämnen uppnås när de av människan orsakade halterna i atmosfären av 
sådana ämnen, mätt som effektiva klorekvivalenter i stratosfären (EESC), återgår 
till sådana nivåer att ozonskiktet inte längre påverkas negativt. Enligt senaste 
WMO-rapporten är detta fortfarande 1980 års värden trots att man nu anser att 
halterna var över det naturliga redan 1960. Bedömningen är dock att 1980 års 
värden ändå anses vara tillräckliga för att det inte ska föreligga någon risk för 
uppkomst av ozonhål. Halten EESC har enligt internationell expertis ansetts som 
en god indikator på tillståndet när det gäller ozonnedbrytande ämnen. Montre-
alprotokollet har i dagsläget resulterat i en 98 procent utfasning av de ozonned-
brytande ämnen som regleras. De återstående 2 procenten utgörs i huvudsak av 
HCFC (ersättning för CFC) vars halter ökat mer än förväntat35. 

I samband med utfasningen av ozonnedbrytande ämnen är det även viktigt att 
HCFC inte ersätts med klimatskadliga ersättningsgaser som exempelvis HFC-
gaser, varav vissa är kraftigt klimatpåverkande. HFC-gaser regleras för närvarande 
inom ramen för Kyotoprotokollet. Preciseringen förutsätter även en minskning av 
andra ozonnedbrytande ämnen. I dagsläget är t.ex. utsläppen av lustgas, som  
också regleras av Kyotoprotokollet, större än för någon annan ozonnedbrytande 
gas med avseende på ämnets ozonnedbrytande potential. De globala utsläppen 
av lustgas ökar, även om siffrorna är osäkra och det är därför nödvändigt att 

35 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php.
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inkludera även detta ämne i bedömningen. Utsläpp och halter av lustgas följs upp 
genom att analysera trenderna för nationella och globala utsläpp samt halter i 
atmosfären.

Både globalt och nationellt utgör utsläppen från befintliga och uttjänta produk-
ter (s.k. banker) ett av de stora återstående problemen. Beträffande de svenska 
utsläppen så uppstår dessa i första hand som läckage av CFC från isoleringsma-
terial, vilket använts i väggar, tak, golv och runt varmvattenberedare och fjärrvär-
merör. Det är främst när byggnader som uppförts eller tilläggsisolerats från 1960 
till mitten av 1990 ska rivas, som läckaget uppstår. I stället för att förbrännas på 
anläggningar som klarar av att destruera CFC, hamnar en stor andel av isolerings-
materialet i stället på vanliga sopförbränningsanläggningar eller läggs på deponier. 
I Sverige kan destruktionen av ozonnedbrytande ämnen följas upp via rapporte-
ring från destruktionsanläggningar. Här särredovisas emellertid inte varifrån de 
ozonnedbrytande ämnena kommer, varför uppföljningen av de nationella utsläp-
pen istället får göras i form av beräkningar och utredningar36.

Hfc – från ett miljöproblem till ett annat
En av de viktigaste frågorna parterna till Montrealprotokollet har framför sig 
att hantera är den kraftiga produktions- och konsumtionsökningen av  
fluorkolväten (HFC). HFC:er är växthusgaser varav många är kraftigt klimat-
påverkande och omfattas av Kyotoprotokollet. Visserligen har HFC ingen 
ozonnedbrytande potential men den internationella industrin har utvecklat 
HFC för att ersätta de ozonnedbrytande ämnena, som ska fasas ut enligt 
Montrealprotokollet.

Om produktionen och konsumtionen av HFC fortsätter att öka i nuva-
rande takt, kommer de förvärvade klimatfördelar som man erhållit genom att 
avveckla de reglerade ozonnedbrytande ämnena enligt Montrealprotokollet, 
tillintetgöras. En global överenskommelse för att fasa ut HFC skall förhindra 
utsläpp långt över 100 miljarder ton CO2-ekvivalenter vid mitten av århund-
radet37. Med tillräcklig finansiering inom ramen för den multilaterala fonden 
skulle många utvecklingsländer kunna hoppa över HFC-ledet helt, till en för-
hållandevis liten kostnad.

Parterna till Montrealprotokollet kommer under 2015 att hålla ett extra 
insatt arbetsgruppsmöte samt en workshop för att adressera HFC-frågan.

36 IVL (2012) Emissioner och kvarvarande mängder CFC i Sverige, B2016, version 2.
37 EIA, 2014, Full steam ahead: Charting the Path to a Future without HFCs.
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2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Globalt sett är det produktionen av ozonnedbrytande ämnen (som används i kyl- 
och frysmöbler, klimatanläggningar, isoleringsmaterial, brandsläckningsutrustning 
och bekämpningsmedel inom jordbruket) som i första hand lett till nedbrytningen 
av ozonskiktet. I takt med att dessa ämnen succesivt minskat inom ramen för 
Montrealprotokollets utfasningsschema, har utsläpp av ämnen som inte omfattas 
av protokollet fått en ökad betydelse. Framför allt är det utsläppen av lustgas som 
fått en allt mer framträdande roll. De globala, antropogena utsläppen av lustgas 
kommer främst från jordbrukets gödselhantering och djurhållning (66 procent). 
Detta sker främst genom att kväve tillförs via mineralgödsel, stallgödsel och kvä-
vefixerande växter för att sedan omvandlas till lustgas. Även industrin, tillsam-
mans med förbränning av fossila bränslen (15 procent), skogsbränder inklusive 
förbränning av skörderester (11 procent) och reningsverk (3 procent) står för 
betydande direkta utsläpp av lustgas38. Dessutom bidrar jordbruket samt all för-
bränning av fossila bränslen även indirekt genom utsläpp av kväveoxider, som 
efter deposition på mark och vatten kan bilda lustgas. Det finns även stora mäng-
der ozonnedbrytande ämnen i befintliga och uttjänta produkter, s.k. banker. Här 
är det framförallt brister i omhändertagandet av dessa som leder till utsläppen. 
Slutligen ökar motivet för illegal handel ju mindre som finns kvar av ozonnedbry-
tande ämnen på den lagliga marknaden.

Nationellt är det utsläppen från befintliga och uttjänta produkter som står för 
de kvarvarande utsläppen av de ämnen som regleras inom ramen för Montreal-
protokollet. Även i Sverige domineras dock utsläppen av lustgas. Många samhälls-
sektorer producerar utsläpp av lustgas, men huvuddelen kommer från jordbru-
ket, som 2013 stod för cirka 73 procent följt av energiproduktion (18 procent), 
industriprocesser och produktanvändning (ca 5 procent) och reningsverk (ca 5 
procent). Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 17 procent39. Sektorn 
för industriprocesser och produktanvändning samt jordbrukssektorn står för den 
största delen av minskningen som skett.

2.1.1 utsläpp som regleras av montrealprotokollet

Montrealprotokollet utgör tillsammans med EU-förordningen (2009/1005) och 
den nationella förordningen (2007:846), de centrala styrmedlen för att nå det 
önskade miljötillstånd som miljökvalitetsmålet eftersträvar. Samtliga tre styrmedel 
har varit i bruk sedan länge och bedöms i stora drag ha lett till förväntade åtgär-
der. Även om ozonskiktets återhämtning, samt kravet på att återhämtningen ska 

38 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
39 Naturvårdsverket (2015) National Inventory Report 2015, Sweden.
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vara kopplat till en minskning av ozonnedbrytande ämnen, ännu inte är statistiskt 
säkerställd, är utvecklingen i linje med den förväntade.

Den största ämnesgruppen som regleras är CFC, som senare har ersatts av 
HCFC. HCFC-gaserna har ökat mer i atmosfären än förväntat, men med ett beslut 
inom Montrealprotokollet 2007 om att tidigarelägga den planerade utfasningen 
med tio år, förväntas ett trendbrott. Efter 2015 ska HCFC vara helt avvecklade 
i industriländerna. I utvecklingsländerna ska de vara avvecklade efter 2030. I 
och med förordning 2009/1005 har EU en av de striktaste och mest långgående 
regleringarna och har ofta fasat ut ämnen snabbare än vad som krävts enligt pro-
tokollet40. I Sverige är användningen av ozonnedbrytande ämnen i stort sett helt 
avvecklad. Ett fåtal undantag finns för vissa kritiska användningsområden, exem-
pelvis haloner i militära applikationer. Det finns också ett undantag för använd-
ning av HCFC i befintliga kyl-, frys- och värmepumpanläggningar. Den 1 januari 
2015 förbjöds dock HCFC även för detta användningsområde41.

Ländernas vilja och förmåga att klara återstående åtaganden är avgörande för 
fortsatt framgång. Emellertid är den negativa aspekten av Montrealprotokollets 
framgång att det blivit allt svårare att få uppmärksamhet och resurser för de åter-
stående utmaningar som ännu kvarstår42. Dessutom har motivet för illegal handel 
ökat i takt med att tillgången på de ozonnedbrytande ämnena minskar.

De återstående ozonnedbrytande ämnena utgörs av HCFC samt mindre mäng-
der av andra ämnen, vilka hitintills varit undantagna. Beträffande de fortsatta 
utsläppsökningarna av HCFC kommer en ganska stor andel från produktion och 
användning i utvecklingsländerna. Många utvecklingsländer har hitintills förlitat 
sig på bidrag från den multilaterala fonden för utfasningen av ozonnedbrytande 
ämnen. Kina är det land som står för de största utsläppen av HCFC och förhopp-
ningsvis kommer de 2, 5 miljarder kronor som landet fått från den multilaterala 
fonden leda till betydande utsläppsminskningar43. Vidare måste de nya kemikalier 
som tas fram för att ersätta de gamla, testas noga för att säkerställa att de inte 
bidrar till uttunningen av ozonskiktet. Den sista delen av utfasningen kan där-
för förväntas bli den som är svårast att genomföra. Ett fortsatt stöd från fonden 
bedöms därför vara centralt för att trygga en hög efterlevnad av protokollet. 
Ekonomiska kriser, samt förändrade bedömningar av vilka länder som är i störst 
behov av stöd, respektive vilka länder som bedöms ha råd att bidra, kan på så vis 
komma att få en allt större påverkan framöver. Trots farhågor för minskad finan-
siering av den multilaterala fonden är det därför mycket positivt att fonden i det 

40 Naturvårdsverket (2012) Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Rapport 6500.

41 Ibid.
42 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php.
43 Naturvårdsverket (2014) Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 

etappmål 2014. Rapport 6608.
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senaste beslutet (2014) fylldes på med drygt 500 miljoner USD44 45 vilket är den 
största påfyllnaden sedan fonden etablerades 1990.

Slutligen har ett antal nya ozonnedbrytande ämnen identifieras i atmosfären. 
Tre av dessa tillhör gruppen CFC och ett gruppen HCFC. Samtliga ämnen är 
reglerade i Montrealprotokollet men källan till utsläppen är än så länge okänd. 
Eventuellt kan detta tyda på att det finns kryphål eller brister i Montrealproto-
kollet som kan behöva åtgärdas. Jämfört med utsläppen av CFC, när de var som 
störst under 1980-talet, handlar det emellertid om relativt små mängder, vilka 
inte bedöms påverka återhämtningen av ozonskiktet46. Eftersom ett av ämnena 
(CFC113a) ökar kraftigt är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen samt klar-
göra utsläppens ursprung.

2.1.2 utsläpp som regleras genom kyotoprotokollet

Utsläppen av lustgas, fortsätter att öka globalt. Det är emellertid viktigt att tydlig-
göra att lustgasutsläppen inte bedöms hindra uppfyllandet av miljökvalitetsmålet 
(påbörjad återväxt). Utsläppen kan däremot försena en fullständig återhämtning 
betydligt47 vilket är allvarligt nog med tanke på de ytterligare fall av t.ex. hud-
cancer och ögonstarr som ett uttunnat ozonskikt medför.  

Lustgas regleras under Kyotoprotokollet. Här finns det emellertid inte några 
direkta krav på minskningar av specifika ämnen (se avsnitt 1.2.2). Globalt står 
Asien för de största utsläppen av lustgas. Förutom delar av Sydamerika är det 
även södra Asien och framför allt östra Asien som stått för den största ökningen 
av lustgas de senaste 20 åren48. Kina är här det enskilda land som i särklass står 
för de största utsläppen. Även om siffror för konsumtion av kvävegödsel pekade 
nedåt (2009–2011) så gick Kinas utsläpp av lustgas om USA:s år 2000 och Kina 
är för närvarande det enda land som ökar sina utsläpp i någon större omfatt-
ning49.

Enligt EU-kommissionens färdplan 2050 görs bedömningen att utsläppen av 
lustgas och metan från jordbruket kommer att minska med ca 10 procent från 
2013 till 2050. Om ytterligare åtgärder vidtas kan denna minskning öka till 25 
procent. Den slutliga miljöeffekten av EU:s jordbrukspolitik (CAP) beror därför 
till stor del på vilka åtgärder medlemsländerna väljer att införa, hur många lant-

44 http://www.multilateralfund.org/default.aspx.
45 Parterna fattade beslut om finansiering vid det 10:e partskonferensen för 

Wienkonventionen. och det 26:e Partsmötet för Montrealprotokollet i Paris 2014.
46 Nature Geoscience letter (2014) Published online 9 mars 2014.
47 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

48 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
49  cait2.wri.org.
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brukare som väljer att söka stöd samt vilken den slutliga budgeten blir50. En stor 
osäkerhet i sammanhanget utgörs givetvis av kommande jordbrukspolitik i reste-
rande länder utanför EU.  Även det fortsatta luftarbetet inom både EU och inter-
nationellt spelar en stor roll för att minska framtida lustgasutsläpp. I nuläget är 
det dock osäkert när beslut tas om FN:s reviderade luftvårdskonvention samt EU:s 
reviderade takdirektiv som är de viktigaste styrmedlen i detta sammanhang.

2.1.3 befintliga oCh uttjänta produkter (banker)

Utsläpp från befintliga banker beräknas ur ett globalt perspektiv bidra till en stör-
re andel av den framtida ozonnedbrytningen än utsläppen från samtliga de ämnen 
som regleras under Montrealprotokollet51. Även om den nya Plan- och bygglagen 
medfört skärpningar kring de nationella reglerna för rivning och ombyggnation 
så bedöms ca 90 procent av CFC i byggisoleringsmaterial från rivningar inte 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt52. Eftersom orsakerna till detta framför allt 
handlar om generella kunskapsbrister (se avsnitt 1.2.3) genomförde Naturvårds-
verket tillsammans med Boverket en tillsynsvägledningskampanj hösten 2013 där 
bland annat problematiken med ozonnedbrytande ämnen i byggisolering togs upp. 
Kampanjen riktade sig till de kommunala nämnder som ansvarar för tillsyn enligt 
miljöbalken och tillsyn enligt PBL. 

Kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd delar tillsynsansvaret för avfalls-
hantering i bygg- och rivningsverksamhet. Fördelningen innebär att miljönämnden 
ansvarar för operativ tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och rivning, vid 
transporter och på anläggningar. Det sker med stöd av bestämmelser i miljöbal-
ken. Byggnadsnämnden i sin tur utövar tillsyn över hur själva rivningen går till 
och över formella moment i avfallshanteringen, till exempel inlämnande av anmä-
lan om rivningsåtgärd och kontrollplan. Det sker med stöd av PBL. Det delade 
ansvaret kräver samordning och en grundförutsättning för att tillsyn ska kunna 
ske är att information från byggnadsnämnden om att ett tillsynsobjekt finns, 
når tillsynsansvariga på miljönämnden. Utifrån enkätsvar som kommit in från 
kommuner sker idag endast ett begränsat samarbete mellan miljö- och byggnads-
nämnderna53.

Ytterligare ett hinder utgörs av kostnaderna för att hantera CFC-isoleringen 
från rivningsavfall. En korrekt hantering av CFC-isolering medför en ökad kost-
nad till följd av sortering, extra transporter och avgifter för inlämning av avfallet i 
jämförelse med om avfallet hanteras som brännbart avfall.

50 Jordbruksverket (2012) Ett klimatvänligt jordbruk 2050, Rapport 2012:35.
51 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

52 WSP (2013) Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial.
53 Ibid.
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Naturvårdsverket har påbörjat ett arbete med att ta fram informationsmaterial 
som vänder sig till fastighetsägare, beställare av rivningar och tillsynsmyndigheter. 
Förhoppningsvis kommer ovanstående insatser leda till ett ökat omhändertagande 
och destruktion av kvarvarande CFC i isoleringsmaterial. Naturvårdsverket avser 
även att följa upp effekter av informationsinsatsen via en enkät. Utöver detta är 
det även viktigt att samarbetet mellan kommunernas miljö- och byggnadsnämnder 
förbättras. Om ovanstående insatser inte ger resultat, kan det bli aktuellt att över-
väga ytterligare styrmedel.

2.2 övrig påverkan på målet

2.2.1 klimatets oCh växthusgasernas påverkan på ozonskiktet

Den fortsatta utvecklingen av ozonskiktet beror inte enbart på mängden ozon-
nedbrytande ämnen. Genom sin förmåga att hålla kvar jordens värmeutstrålning 
påverkar mängden växthusgaser stratosfärens temperatur och cirkulation. En 
ökning av växthusgaserna bedöms på så vis leda till en fortsatt nedkylning av stra-
tosfären samt till en förstärkt transport av ozonrik luft till polarområdena. Under 
förutsättning att klor- och bromhalterna är låga så bedöms båda dessa föränd-
ringar tillsammans leda till en ökning av ozonet över polarområdena. Är halterna 
av dessa ämnen istället fortsatt förhöjda kan det i stället leda till en kraftig ned-
brytning av ozonet. På grund av nedkylningen ökar nämligen förutsättningarna 
för bildandet av polära moln som katalyserar ozonnedbrytningen. Sådana kraftiga 
uttunningar av ozonskiktet över Arktis förekommer också med jämna mellanrum. 
Den hittills kraftigaste uttunningen inträffade under de tre första månaderna av 
2011. Hela 80 procent av ozonet var då nedbrutet på vissa nivåer, och uttun-
ningen var lika stor i omfång som över Antarktis i mitten av 1980-talet. Även om 
vi kan räkna med liknande episoder framöver så pekar inte resultat från klimat-
modeller på att frekvensen av så kalla ihållande perioder kommer att öka. 

2.2.2 vulkanutbrott oCh geoingenjörskonst

Medan halterna av ozonnedbrytande ämnen fortfarande är höga, skulle en kraftig 
tillförsel av svaveldioxid till stratosfären åstadkomma en nedbrytning av ozon-
skiktet globalt, men framför allt över polarområdena. Detta skulle antingen kunna 
ske genom ett större vulkanutbrott eller genom en storskalig och avsiktlig manipu-
lering i syfte att stoppa den pågående uppvärmingen av jorden (avsiktlig tillförsel 
av svaveloxid). Trots de uppenbara riskerna med en avsiktlig manipulering i stor 
skala har intresset ökat de sista åren som en sista utväg att balansera klimatet. På 
lång sikt bedöms dock varken vulkanutbrott eller avsiktlig manipulering få någon 
större betydelse för återhämtningen av ozonskiktet.
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2.3 påverkan på övriga miljömål

2.3.1 ozonets oCh ozonnedbrytande ämnens påverkan  

på klimatet oCh luftkvaliteten

Eftersom flera ozonnedbrytande ämnen även är potenta klimatgaser, kommer 
storleken på de fortsatta utsläppen även att påverka möjligheten att nå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. De framtida globala utsläppen av de reglerade ozon-
nedbrytande ämnena från produktion och så kallade banker är i ungefär samma 
storlek. Dess sammanlagda, kumulativa GWP-viktade54 utsläpp mellan 2015 och 
2050 uppskattas bli 18,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter (d.v.s. ca 0,5 miljar-
der ton per år i medel). Som en jämförelse kan nämnas att de globala utläppen av 
koldioxid för närvarande är ca 36,7 miljarder ton per år55. De kvarvarande natio-
nella utsläppen av CFC från uttjänta produkter år 2014 beräknas generera ca  
960 000 ton koldioxidekvivalenter.

Nya modellresultat pekar på att uttunningen av ozonskiktet även har bidragit 
till att minska det skadliga troposfäriska ozonet och på så vis påverkar miljö-
kvalitetsmålet Frisk luft56. Detta beror på att en del av stratosfärens ozon trans-
porteras ner till troposfären. Ett uttunnat stratosfäriskt ozonskikt har emellertid 
även en motsatt effekt då det släpper igenom mer UV-strålning till markytan. Vid 
tillgång på kväveoxider och VOC57 samspelar UV-strålningen med kemiska reak-
tioner och bildar troposfäriskt ozon (marknära ozon). I detta fall skulle eventuellt 
en ökning av det marknära ozonet kunna ske. Vidare kan, allt eftersom havsisen 
minskar, en ökning av sjöfarten över Arktis befaras. Ett fortsatt uttunnat ozon-
skikt över Arktis, med risk för episoder av extra stor uttunning under våren, kan 
i kombination med ökade utsläpp kväveoxider och VOC leda till att mängden 
marknära ozon ökar omutsläpp av VOC från andra källor (t.ex. vedeldning, ut-
vinning av olja och gas samt naturliga utsläpp av metan) sker i området. Till detta 
kommer även globala luftföroreningar som transporteras söderifrån upp mot 
Arktis vilka vi idag har dålig kunskap om. Eftersom en ökad halt av marknära 
ozon bidrar till en ökad växthuseffekt, medför ovanstående även konsekvenser för 
klimatmålet.

54 Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till 
växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Skalan är relativ och jämför den aktuella 
gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid.

55 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

56 Ibid.
57 Flyktiga, organiska kolväten.
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2.4 osäkerheter
På grund av stora, naturliga variationer samt även variationer i data, är återväxten 
av ozonskiktet ännu inte statistiskt signifikant. Det går inte heller att med absolut 
säkerhet säga att en sådan återväxt skulle vara en följd av minskad påverkan från 
ozonnedbrytande ämnen. Mycket av osäkerheten handlar även om att ozonskik-
tets återhämtning kommer att inträffa i en förändrad atmosfär på grund av ökade 
halter av växthusgaser och åtföljande klimatförändring. Det finns komplexa kopp-
lingar mellan ozonskiktet och klimatet. För dessa kopplingar liksom många andra 
atmosfäriska processer, råder fortfarande en stor osäkerhet (se även avsnitt 2.2).

Förutom ovanstående naturliga, vetenskapliga och tekniska osäkerheter, finns 
det osäkerheter kopplade till i vilken utsträckning beslutade styrmedel får önskad 
effekt på aktörer och åtgärder. Många utvecklingsländer har hitintills förlitat 
sig på bidrag från den multilaterala fonden för utfasningen av ozonnedbrytande 
ämnen. Ett fortsatt stöd från fonden bedöms även fortsättningsvis vara viktigt 
för att trygga en hög efterlevnad av protokollet. Slutförandet av utfasningen är 
därför beroende av fortsatt finansiering. Denna skulle dock kunna äventyras av 
en ansträngd världsekonomi. Även den illegala handelns fortsatta utveckling är av 
naturliga skäl svår att bedöma men kommer med all sannolikhet att öka.

Det finns även osäkerheter kopplade till åtgärdernas effekt på miljötillståndet. 
Det är helt klart att åtgärder som leder till utsläppsminskningar av ozonnedbry-
tande ämnen även leder till minskad nedbrytning av ozonskiktet. Exakt hur stor 
effekt utsläppsminskningarna har, är dock inte helt självklart utan beror på en 
rad faktorer. En av dessa är hur framgångsrika enskilda länder utanför EU är i att 
omhänderta och destruera ozonnedbrytande ämnen i befintliga banker (som inte 
regleras av protokollet). Andra faktorer som bidrar till osäkerhet om åtgärdernas 
effekter på miljötillståndet utgörs av naturliga storskaliga variationer samt det 
förändrade klimat som följer av växthuseffekten.

Slutligen kommer utsläppen av lustgas troligtvis att kunna försena återbildan-
det av ozonskiktet, men orsakssambanden är komplexa och det är för närvarande 
oklart hur stor betydelse ökningen kommer att få. Mycket beror på hur stora de 
framtida utsläppen av lustgas kommer att bli. Lustgasavgången från marken har 
i flera studier visat sig variera mycket beroende på klimatologiska och platsgivna 
förhållanden. Det gör utsläppen svåra att mäta. Många studier visar också mot-
stridiga resultat58. Detta medför givetvis en stor variation samt att en stor osäker-
het finns inbyggd i alla prognoser. Trots detta är de flesta prognoser överens om 
att lustgasen kommer att fortsätta öka och ha en betydande påverkan på både 
ozonskiktet och klimatet59.

58 Naturvårdsverket (2008) Kväveförsörjning i en uthållig växtodling. Rapport 5871.
59 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
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Tabell 5.1. förutsättningar och orsaker till situationen för miljökvalitetsmålet.  

precisering  
eller centralt  
uppföljningsmått

centralt styrmedel

ozonskiktets 
vändpunkt och 
återväxt

montrealprotokollet X X X X X p

eu-förordning 1005/2009 X X X X X p

nationell förordning 2007:846 X X X X X p

ofarliga halter 
ozonnedbrytande 
ämnen

montrealprotokollet X X X X X p

eu-förordning 1005/2009 X X X X X p

nationell förordning 2007:846 X X X X X p

Nationella utsläpp 
av cfc

nationell förordning 2007:846 X X X X X p

plan- och bygglagen X X X p

Tabellen sammanfattar analysen av miljöarbetet och tydliggör eventuellt genomförandeunderskott, 
dvs. var i kedjan brister finns. (X) innebär att genomförandet eller effekten i denna del av miljöarbetet 
är tillräcklig för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt. Påverkan på andra miljömål kan vara 
positiv (p) eller negativ (n). Otillräcklig kunskap indikeras av (–).

S
ty

rm
ed

el
  

ad
m

in
is

tr
er

as

In
fö

ra
nd

e 
 

pl
an

er
as

fö
rv

al
tn

in
gs

- 
åt

gä
rd

er
 g

en
om

fö
rs

E
ff

ek
t 

i s
am

hä
lle

t,
 

fö
rä

nd
ra

d 
ak

ti
vi

te
t

M
ilj

öe
ff

ek
t,

 f
ör

- 
än

dr
at

 m
ilj

öt
ill

st
ån

d

p
åv

er
ka

n 
på

  
an

dr
a 

m
ilj

öm
ål

3. Bedömning av om målet nås 

För att miljökvalitetsmålets preciseringar ska anses vara uppnådda ska återväx-
ten av ozonskiktet ha påbörjats, och orsaken ska vara kopplad till att halterna av 
ozonnedbrytande ämnen inte längre påverkar ozonskiktet negativt. Då de båda 
preciseringarna på så vis är beroende av varandra görs här en gemensam bedöm-
ning av de båda preciseringarna.

3.1 Det centrala i bedömningen 
Bedömningen är att målet kommer att nås till 2020. De för miljökvalitetsmå-
let centrala styrmedlen är på plats sedan länge och har lett till åtgärder och ett 
förbättrat tillstånd i miljön. Även om det fortfarande inte går att belägga med 
statistisk säkerhet, pekar allt mer på att återväxten av ozonskiktet har påbörjats 
och att denna återväxt är direkt kopplad till en minskning av ozonnedbrytande 
ämnen. Nya resultat från såväl markmätningar, satellitmätningar och modellre-
sultat styrker tidigare bedömningar om att en återhämtning har påbörjats, och 
indikerar även att denna vändpunkt kan ha inletts redan år 2000 (polarområden 
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undantagna)60. Även om det finns ett antal faktorer som fortfarande kan påverka 
tillståndet i en negativ riktning (se kap 2), bedöms dessa i dagsläget inte kunna 
förhindra ett uppfyllande av miljökvalitetsmålet.

3.2 Andra aspekter av målet
På våra breddgrader är UV-strålning under molnfria förhållanden förhöjd med ca 
5 procent jämfört med referensvärdet för 1980. Effekter på UV-strålningen, som 
en följd av ozonskiktets positiva utveckling från år 2000 och framåt, har ännu inte 
kunnat fastställas då de naturliga variationerna är stora. Antalet fall av hudcancer 
fortsätter emellertid att öka61. Effekterna av observerade historiska förändringar, 
liksom framtida uppskattade förändringar, av UV-strålningen bedöms på våra 
breddgrader emellertid vara små i förhållande till de överdoser som olämpliga 
solvanor medför. I områden med kraftig uttunning av ozonskiktet pekar forsk-
ningsresultat på att ökad UV-strålning har minskat växtproduktionen på land. För 
akvatiska system finns t.ex. tecken på minskad produktivitet för växt- och djur-
plankton, fiskägg och larver. Kring Antarktis omgivande havsområden verkar pro-
duktionen av växtplankton under våren vara cirka 10 procent lägre än normalt, 
vilket man misstänker är en effekt av ökad UV-strålning. Nya resultat från model-
ler baserade på ozonskiktets förändringar under perioden 2000–2100 indikerar 
att det kan ske en ökning av UV-strålning över tropikerna och en minskning över 
de mellersta och högre breddgraderna. Detta kan in sin tur medföra en risk för 
en ökning av antalet hudcancerfall i tropikerna, samtidigt som det finns en möjlig 
risk för att UV-strålningen på de mellersta och högre breddgraderna kommer att 
vara för låg för produktion av tillräckligt med D-vitamin62.

På grund av fortsatt höga halter av ozonnedbrytande ämnen kommer ett ozon-
hål över Antarktis även fortsättningsvis att bildas varje år, åtminstone fram till 
mitten av detta århundrade. Halten EESC, som minskat med 10 procent över 
Antarktis (jfr med 15 procent minskning över mellanlatituderna), har ännu inte 
fått någon avgörande betydelse för ozonhålets utveckling. Dessutom medför den 
extremt kalla temperaturen som uppstår i den årligen återkommande polarvirveln 
(polar vortex) att nästan allt klor och brom i de ozonnedbrytande ämnena görs 
tillgängligt för nedbrytning av ozon63. Det kommer även att finnas en risk för  
kraftig uttunning av ozonskiktet över Arktis framöver64.

60 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World. 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

61 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/6-Saker-stralmiljo/.
62 (ORM 2014) 9th Meeting of the Ozone Research Managers of the Vienna Convention  

(recommendations).
63 Naturvårdsverket (2012). Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 

Rapport 6500.
64 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.
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3.3 bedömningen av målet som helhet

Ja
MIljökVAlITETSMålET äR uppNåTT EllER  

koMMER kuNNA NåS.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

uTVEcklINGEN I MIljöN äR poSITIV.

4.1 prognos för ozonskiktet
Nedbrytningen av ozonskiktet har avstannat och allt fler resultat tyder på att 
återväxten påbörjats. Med utgångspunkt från när halten EESC återvänder till 
referensvärdet 1980 beräknas i sin tur när ozonskiktet kommer att återvända till 
referensvärdet 1980, förutsatt att andra faktorer som påverkar ozonskiktet (t.ex. 
klimatet och halter av andra ämnen som påverkar ozonskiktet direkt eller indi-
rekt) inte förändras (Figur 5.3). Nedanstående beräknade tidsspann har av den 
vetenskapliga panelen under Montrealprotokollet angetts för olika regioner:

• Globalt 2025–2040 (årligt medelvärde)
• Norra halvklotet mellanbredgrader 2015–2030 (årligt medelvärde)
• Södra halvklotet mellanbredgrader 2030–2040 (årligt medelvärde)
• Arktis 2025–2035 (vårmedelvärde)
• Antarktis 2045–2060 (vårmedelvärde)

Ozonskiktet över tropikerna kommer, enligt modellberäkningar, att ligga kvar 
under referensvärdet för 1980 de kommande decennierna. Det förklaras av att en 
förstärkt cirkulation, orsakad av växthuseffekten, transporterar ozonet bort från 
tropikerna mot norra respektive södra halvklotet.



296 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

figur 5.3. prognos för ozonskiktets återväxt

Prognos för när ozonskiktet beräknas ha återgått till de värden som rådde innan referensvärdet år 
1980. För tropikerna anges inge årtal eftersom ozonskiktet enligt beräkningarna kommer att ligga 
kvar under referensvärdet de kommande decennierna. Källa: Assessment for Decision-Makers: 
Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World Meteorological Organization, Global Ozone 
Research and Monitoring Project—Report No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

4.2 prognos för halter av ozonnedbrytande ämnen
Halten EESC ger en bra indikation på den totala mängden klor och brom i stra-
tosfären som kan förstöra ozonskiktet. Halterna hade 2014 minskat med ca 
10-15 procent från år 2000 då de var som högst. Den veteskapliga panelen under 
Montrealprotokollet har beräknat ett basscenario för halten EESC utifrån bedömd 
livstid och en utsläppsprognos. Man utgår här ifrån att utsläppen av de ozonne-
dbrytande ämnen som regleras under Montrealprotokollet minskar i fullständig 
överenstämmelse med protokollet och att inga ytterligare tillägg eller ändringar 
görs. Man har här utgått ifrån att framtida utsläpp från banker inte åtgärdas. 
Enligt detta scenario kommer EESC att återvända till referensvärdet (år 1980 då 
ozonskiktet ännu ansågs opåverkad av mänskliga utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen) ca 2050 för de mellersta breddgraderna och ca 2075 för Antarktis. 

Trots att utsläppen från ”banker” fortsätter att minska bedöms de bidra till 
en större andel av den framtida ozonnedbrytningen än den som orsakas av den 
framtida produktionen av de reglerade ozonnedbrytande ämnena65. Mellan åren 
2015 och 2050 bedöms de totala utsläppen räknat som ODP uppgå till 1,8 miljo-

65 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.
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ner ton. Om samtliga utsläpp som regleras under Montrealprotokollet, inklusive 
utsläppen från i befintliga och uttjänta produkter (s.k. banker) skulle upphöra 
2015, bedöms ozonskiktet återhämtning ske 11 år tidigare (figur 5.4)66.

figur 5.4. tillvägagångssätt för att tidigarelägga återhämtning av ozonskiktet  

till 1980 års nivå

Den kumulativa effekten av ett omedelbart upphörande av utsläpp från produktionssektor och upp-
lagrade banker medför att återhämtning tidigareläggs med 11 år. 

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige minskade kraftig mellan åren 
1990 och 2000, och har därefter fortsatt att minska i lägre takt. Utsläppen kom-
mer numera i stort sätt uteslutande från kvarvarande ”banker”. Det handlar här 
mest om isoleringsmaterial i väggar, tak, golv och runt varmvattenberedare och 
fjärrvärmerör. Enligt beräkningar är de nationella utsläppen av CFC ca 160 ton 
2014 och bedöms minska till 120 ca ton år 2020 (figur 5.5). 

66 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

Figur 5.4. Tillvägagångssätt för att tidigarelägga återhämtning av ozonskiktet
till 1980 års nivå

 KÄLLA: UNEP, SCIENTIFIC ASSESSMENT PANEL REPORT, MOP HIGH LEVEL PRESENTATION, NOVEMBER 2014

Den kumulativa effekten av ett omedelbart upphävande av utsläpp från produktionssektor och 
upplagrade banker medför att återhämtning tidigareläggs med 11 år.
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figur 5.5. prognos för nationella utsläpp av CfC 1990–2020

Utsläpp av det ozonnedbrytande ämnet CFC från olika produktgrupper under åren 1990 till 2020 
utifrån beräkningar. Figuren visar att de nationella utsläppen fortsätter att minska och nu är nere i 
ca 160 ton per år och förväntas vara nere på 120 ton år 2020. 

4.3 prognos för lustgas
Utsläpp av lustgas är i dag större än för någon annan ozonnerbrytande gas och 
såväl utsläpp som halter fortsätter att öka globalt. Även om prognoser för lustgas-
utsläpp är förknippade med stora osäkerheter, ger de alla ungefär samma övergri-
pande bild. Det generella mönstret är att de globala utsläppen av lustgas förväntas 
öka kraftigt under en överskådlig framtid och på så vis påverka såväl ozonskiktet 
som klimatet (figur 5.6). Endast om kraftfulla åtgärder vidtas kan halterna av lust-
gas stabiliseras under 350 ppb 205067 (vilket fortfarande är en bra bit över refe-
rensvärdet på 270 ppb). Ett annat tydligt mönster är att Kina redan år 2000 gick 
om USA som största utsläppare av lustgas och bedöms även fortsättningsvis stå 
för de största utsläppen (figur 5.7).

67 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
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figur 5.6. globala utsläpp av lustgas 1990–2005 samt prognos för 2010–2030

Figuren visar de globala utsläpp av lustgas mellan åren 1990–2005 samt en prognos för åren  
2010–2030. Från år 2000 har utsläppen ökat och förväntas fortsätt öka om inte ytterligare åtgärder 
vidtas. 

figur 5.7. utsläpp av lustgas från länder med störst utsläpp 1990–2005 samt prognos för 
2010–2030

Figuren visar utsläppen av lustgas från de sex länder som står för de största utsläppen mellan åren 
1990–2005 samt en prognos för åren 2010–2030. Samtliga länder har haft ökade utsläpp från 
1990 och år 2000 översteg Kinas utsläpp USA:s.
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5. Beskrivning av behov av insatser 
– vad krävs för att målet ska nås

Det finns fortfarande mycket att göra i syfte att säkerställa en fortsatt positiv 
utveckling för ozonskiktet. Framför allt är det i utvecklingsländerna det reste-
rande åtgärdsarbetet behöver ske. Det är följaktligen främst internationellt, inom 
ramen för Montrealprotokollet och EU, som Sverige idag kan verka för att minska 
de totala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Genom att fortsätta bidra med 
ekonomiskt stöd, relevant forskning och övervakning samt kunna visa på ett verk-
ningsfullt, praktisk och kostnadseffektivt nationellt åtgärdsarbete ökar vår trovär-
dighet och möjligheterna att få gehör i internationella sammanhang.

5.1 föreslagna insatser

5.1.1 förhandlingsarbetet

Regeringen föreslås ha följande övergripande inriktning i det internationella arbe-
tet inom ramen för Montrealprotokollet och EU:s nationella expertgrupp, vilken 
förbereder EU:s position inför förhandlingarna: 

• Montrealprotokollet och UNFCCC68 bör samarbeta för att stödja ett inter-
nationellt arrangemang om att minska utsläppen av HFC (fluorkolväten).

• Utvecklingsländer bör inom ramen för Montrealprotokollet få hjälp med att 
fasa ut användningen av klorfluorkolväten (HCFC) och att ersätta HCFC 
med alternativ som inte har någon negativ miljö- och klimatpåverkande 
effekt, alternativt så liten som möjligt, enligt redan fattade beslut.

• Insamling och destruktion av upplagrade mängder (s.k. banker) ozon- 
nedbrytande ämnen (i utrustning och material) bör inom ramen för Montreal- 
protokollet stimuleras för att motverka att dessa ämnen släpps ut i atmosfä-
ren.

• Montrealprotokollets möjligheter för undantag och dispenser från förbud 
att använda ozonnedbrytande ämnen, bl.a. metylbromid, klorfluorkarboner 
(CFC) och ozonnedbrytande ämnen som insatsvaror (”processagenter” och 
”feedstock” användning), bör successivt minska och till slut helt upphöra.

• Användning av metylbromid vid karantän och utskeppning (”Quarantine 
and Pre-shipment” QPS) bör regleras under Montrealprotokollet.

68 United Nations Framework Convention on Climate Change.
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• Utsläpp av koltetraklorid (CTC) bör kartläggas av Montrealprotokollets 
expertpaneler och åtgärder vidtas för att minska användningen av CTC (i 
dag får CTC endast användas för laboratoriearbete).

• Åtgärder bör vidtas internationellt för att stävja illegal handel med ozon-
nedbrytande ämnen. Framför allt behöver rutiner gällande rapportering av 
import och export ses över.

• Nya ämnen som har ozonnedbrytande egenskaper och andra ozonnedbry-
tande ämnen som inte är reglerade under Montrealprotokollet, till exempel 
n-propylbromid, lustgas och kortlivade ozonnedbrytande ämnen bör utvärde-
ras och vid behov bör produktion och konsumtion regleras under Montreal-
protokollet.

• Samtliga partner till Montrealprotokollet bör så snart som möjligt ratificera 
samtliga tillägg till protokollet.

• EU bör framöver verka för och prioritera den återstående globala avveckling-
en av ozonnedbrytande ämnen såväl inom EU som i det globala samarbetet.

Beträffande övrigt förhandlingsarbete inom EU och internationellt med koppling 
till minskade utsläpp av kväveföreningar är det viktigt att Sverige fortsätter att 
verka för ett ambitiöst samarbete (Se miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, 
Frisk luft och Bara naturlig försurning).

5.1.2 nationellt åtgärdsarbete

• I syfte att få till ett nationellt ökat omhändertagande och en destruktion av 
kvarvarande CFC i isoleringsmaterial, föreslås att Kommunerna ser över 
samordning och kommunikation mellan den nämnd som ansvarar för till-
synen enligt Plan- och bygglagen (byggnadsnämnden) och den nämnd som 
ansvarar för tillsynen enligt Miljöbalken när byggnadsnämnden upprättar 
beslut om rivningslov samt vid beslut om slutbesked. Detta för att säkerställa 
att avfallet, och särskilt det farliga avfallet, omhändertas/omhändertagits på 
ett korrekt sätt. I detta arbete kan länsstyrelserna bistå i sin tillsynsvägledan-
de roll genom att samordna kommunernas tillsynsarbete som rör hantering 
av CFC-avfall.

5.1.3 forskning oCh övervakning

• Sverige bör fortsätta att delta i övervakningen av ozonskiktet och halter av 
ozonnedbrytande ämnen inom befintliga internationella nätverk. 



302 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

• Det finns behov av forskning som syftar till bättre förståelse av hur lustgas 
kan åtgärdas i jordbruksverksamhet. Det är en utmaning för både forskning-
en och jordbruksnäringen att utveckla jordbruksmetoder som effektivt fångar 
kvävet i markens organiska material samtidigt som växterna kan ta upp det 
för en stor skörd och bara lite lustgas bildas. Kunskapen är även bristfällig 
när det gäller avgången av växthusgaser från det svenska jordbruket eftersom 
det finns dåligt med mätdata. Det går inte heller att okritiskt använda sig 
av utländska forskningsresultat eftersom vi dels har ett kallare klimat, dels 
använder andra hanteringssätt för gödseln.
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* kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 5.2. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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SÄKER STRÅLMILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar: 

STRålSkYDDSpRINcIpER: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet  
och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt. 

RADIoAkTIVA äMNEN: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att  
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. 

UlTRAVIolETT STRålNING: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett  
strålning är lägre än år 2000. 

ElEkTRoMAGNETISkA fälT: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet  
och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden  
inte påverkas negativt.

Sammanfattning

Nära
MIljökVAlITETSMålET äR DElVIS UppNåTT EllER  

koMMER DElVIS ATT kUNNA NåS.

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR UTVEcklINGEN I MIljöN.

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö bedöms vara nära att uppnås. Bedömningen 
grundar sig på att tre av fyra preciseringar bedöms uppnås till målåret 2020,  
medan preciseringen om ultraviolett (UV) strålning inte bedöms vara möjligt att 
nå till 2020. 

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Antalet fall av hudcancer 
har dock ökat under lång tid. Det tillgängliga statistiska underlaget för samtliga 
typer av hudcancer indikerar att trenden kommer att fortsätta. För att nå målet 
behöver denna trend brytas. En problematik är att antalet fall av hudcancer kom-
mer att fortsätta öka en tid även efter exponeringen har minskat, eftersom det kan 
ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. Det innebär att minskningen 
i antalet hudcancerfall inte kommer att ske direkt efter att exponeringen för UV-
strålning minskat. Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en förändring 
av människors livsstil och attityder kring utseende och solning.
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Styrmedel som är beslutade eller planerade anses vara på plats för miljökvalitets- 
målet och på sikt förväntar sig Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se resultat 
av det preventionsarbete som genomförs med avseende på preciseringen om UV-
strålning.  

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 strålskyddsprinciper

Dosbidraget till en person från enskild anläggning får inte överstiga 0,1 mSv/år. 
Stråldoserna har minskat den senaste tioårsperioden och beräknad stråldos till 
allmänheten är mycket låg. Kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare sänka 
utsläppsnivån i enlighet med kraven i SSM:s föreskrifter SSMFS2008:231 om 
skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa 
kärntekniska anläggningar.  

Kollektivdosen till personal vid kärnkraftverken och bränslefabriken var 6,5 
mansievert (manSv) under 2013, vilket kan jämföras med genomsnittsvärdet 
under den senaste tioårsperioden på 10 manSv. Variationen i kollektivdos mellan 
enskilda år beror till stor del på omfattningen av arbete med anläggningsändring-
ar. SSM arbetar pådrivande för att strålskyddet ska optimeras så att stråldoserna 
med god marginal är under gällande dosgränser.  Myndigheten bedömer att kärn-
kraftverkens tillståndshavare hanterar strålsäkerheten på ett bra sätt och att strål-
doserna ligger på en rimlig nivå.

SSM har under 2014 arbetat vidare med författningssamlingen avseende kärn-
kraftverk och andra kärntekniska anläggningar samt granskat avvecklingsplaner-
na för de kärnkraftverk som är i drift. 

Myndigheten har under 2014 utrett förutsättningarna för framtagande av nya 
föreskrifter för kärntekniska anläggningar, avveckling och avfallshantering2. Den 
fortsatta regelutvecklingen genomförs därefter i myndighetens övergripande före-
skriftsprojekt. Vidare har en utredningsrapport tagits fram om granskning av åter-
kommande helhetsbedömning av kärnteknisk anläggning som inte är kärnkrafts-
reaktor3. Resultatet ligger till grund för utveckling av SSM:s rutiner för granskning 
av återkommande helhetsbedömningar och utvecklingen av föreskrifter inom 
området. 

Tillsynen som genomfördes av de kärntekniska anläggningarna under 2014 
visar inga brister av strålsäkerhetsmässig betydelse vad gäller kärnämnes- och 
exportkontrollen.
Under 2014 har SSM arbetat med att revidera samtliga föreskrifter som direkt 

1 SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa 
och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar.

2 SSM13-92.
3 SSM14-270.
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reglerar medicinska bestrålningar inklusive tandvård samt verksamhet med tek-
niska anordningar och radioaktiva ämnen och tagit fram ett första förslag4 till nya 
föreskrifter för medicinska bestrålningar samt tekniska anordningar och radio-
aktiva ämnen5. Vidare har myndigheten granskat omfattningen av strålskydd som 
ingår i utbildningen av olika yrkesgrupper som deltar vid eller påverkar medicin-
ska bestrålningar6. Utredningen pekar på att Sverige måste genomföra åtgärder 
på ett antal områden för att EU-direktivet ska anses vara uppfyllt när det gäller 
kompetenskraven för medicinska bestrålningar. Åtgärderna omfattar såväl vårdyr-
kets grundutbildningar som vidareutbildningar. Dessutom visar utredningen behov 
av samordning mellan olika statliga myndigheter inom strålskydd, patientsäkerhet 
och utbildning. 

SSM genomför ett flerårigt projekt för att förbättra det grundläggande strål-
skyddet för patienter som genomgår röntgenundersökningar. Projektet går ut på 
att få sjukvårdspersonalen att bli bättre på att följa de egna rutinerna för bland 
annat undersökning av patienter i fertil ålder. 

SSM har under året genomfört strålsäkerhetsvärderingar för handelsföretag 
som säljer röntgenutrustning till tillståndshavare med industriell och veterinärme-
dicinsk verksamhet. Denna värdering har lett till en handlingsplan7 för kommande 
åtgärder för att förbättra strålsäkerheten.

SSM konstaterar att det finns brister i hur de landsting och företag som myn-
digheten har inspekterat under de senaste fyra åren uppfyller myndighetens krav. 
Bristerna medför ökad risk för felaktigt genomförda undersökningar och behand-
lingar, vilket ökar risken för förhöjda och onödiga patientstråldoser vilket i sin tur 
kan medföra akuta och sena strålskador. De inspektioner som SSM har genomfört 
under 2014 visar alla på samma brister, vilket indikerar att detta är ett generellt 
problem. Brister har konstaterats i hur landsting och företag organiserar, styr och 
leder strålskyddsarbetet. För arbete med medicinska bestrålningar krävs tydlig 
fördelning av ansvar och roller, personal med tillräcklig kompetens, tydligt doku-
menterade rutiner och metoder samt en effektiv och kvalitativ utvärdering och 
utveckling av verksamheten. SSM anser att landstingen inte är fullt medvetna om 
bristerna, eftersom de inte systematiskt följer upp verksamheten. Landstingen har 
också bristfälliga system för att arbeta med förbättringar.

Vid uppföljning av sjukhus som tidigare inspekterats kan myndigheten konsta-
tera en förbättring, även om en del brister kvarstår. Detta tyder på att myndighe-
tens inspektionsverksamhet har haft en positiv effekt på strålsäkerheten.

4 SSM14-3838.
5 SSM14-2502.
6 2014:42 Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika funktioner som deltar vid 

eller påverkar medicinska bestrålningar.
7 SSM14-586.
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SSM bedömer att strålsäkerheten inom tandvården har förbättrats genom myndig-
hetens insatser. Andelen tandläkare som utför panoramaröntgenundersökningar 
utan tillstånd har minskat från drygt 40 procent 2012 till 1 procent 20148 efter de 
åtgärder som myndigheten har vidtagit de senaste åren9. Den tillsyn som bedrivs 
mot tandvården under det generella tillståndet indikerar att det finns brister i 
strålsäkerheten. Det finns studier10 som visar att i Sverige utförs 6–10 gånger fler 
röntgenundersökningar per person än i andra länder med motsvarande tandstatus. 

Med anledning av förordningsändring avseende starka laserpekare har före-
skriften SSMFS 2012:4 reviderats och ersatts av SSMFS 2014:4 ”Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och 
intensivt pulserat ljus”11. All hantering av starka laserpekare är sedan den 1 janu-
ari 2014 tillståndspliktig. An-vändning av lasrar och intense pulsed light (IPL) för 
kosmetisk behandling reglerades fram till 2012 inte i Sverige. Det innebar att per-
soner utan nödvändig kunskap kunde bedriva verksamhet med laser och IPL, vil-
ket kunde innebära en risk för kunderna. SSM bedömer att lagregleringen bidrar 
till förbättrad strålsäkerhet. 

Användning av laser och så kallat IPL för kosmetiska behandlingar har blivit 
allt vanligare. Lasrar används också exempelvis vid idrottsskador. Behandlingar 
med laser och IPL kan leda till bränn- och ögonskador. Det är dock mycket svårt 
att få en samlad bild av skadornas omfattning, eftersom skaderegister för behand-
lingar med kosmetisk laser och IPL saknas i Sverige. 

Tillgången på starka handhållna lasrar, även kallade laserpekare, har ökat de 
senaste åren. De används ofta mot poliser, piloter och fordonsförare med flera för 
att störa arbetet och kan orsaka såväl tillfälliga synrubbningar som permanenta 
ögonskador hos den som exponeras. Starka laserpekare utgör även en fara för 
barn och ungdomar som riskerar att skada sig eller varandra vid lek. All hantering 
av starka laserpekare är sedan den 1 januari 2014 tillståndspliktig. 

1.1.2 radioaktiva ämnen 

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga 
och visar generellt nedåtgående trender. Utsläpp från de kärntekniska anläggning-
arna ger upphov till stråldoser till allmänheten som ligger under SSM:s föreskriv-
na begränsning på 0,1 mSv per år12. Utsläppsnivån ligger på mindre än en tusendel 
av den dosbegränsning som framgår av SSM:s utsläppsföreskrift och har legat på 
denna nivå de senaste åren. 

8 SSM 2014-3279.
9 SSM 2012-2725.
10 Radiation Protection no 136: The safe use radiographs In dental practice. Utgivare: EU-

kommissionen.
11 SSM 2014-3610.
12   SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa 

och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar.
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I första hand handlar arbetet inom området om att bevara detta tillstånd, vilket 
kräver en fortsatt utövad god tillsyn av befintliga verksamheter samt att nya verk-
samheter noga prövas om de kan uppfylla miljökvalitetsmålet innan tillstånd ges. 
Ett viktigt styrmedel för arbete är det nya EU-direktivet Basic Safety Standards 
(BSS) som ska implementeras i Sverige före år 201813.

Allmänhetens exponering för joniserande strålning i miljön bedöms i dagsläget 
inte vara något miljö- eller hälsoproblem. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön 
fortsätter att vara låga. Av de icke naturligt förekommande radioaktiva ämnena i 
miljön utgörs den största delen fortfarande av cesium från Tjernobyl. Vissa djur 
och växter från skogs- och sjöekosystem i områden som drabbades av olyckan 
kan fortfarande innehålla halter av cesium-137 som överstiger försäljningsgräns-
värdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Enstaka personer som äter stora mängder 
av dessa produkter kan få stråldoser som ligger över det målvärde som preciserats 
i miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Bland de naturligt förekommande radio-
aktiva ämnena i naturen är det radon i luft och dricksvatten som kan ge dos till 
människor.

Inom ramarna för miljömålsarbetet används halten av cesium-137 i mjölk som 
indikator14, se figur 6.1. Det främsta syftet med indikatorn är att övervaka nivå-
erna av radioaktiva ämnen i miljön och snabbt kunna upptäcka eventuella för-
ändringar orsakade av ett radioaktivt nedfall. Det beräknade medelvärdet var för 
2014 0,09 Bq/l. Mätningarna visar att sedan Tjernobylolyckan 1986 har halterna 
minskat kraftigt och minskningen fortsätter stadigt. Stråldosen är mycket lägre än 
den från naturlig bakgrundsstrålning. 

Halterna av cesium-137 och strontium-90 i konsumtionsmjölk har följts sedan 
slutet av 1950-talet. Under senare år baseras det nationella medelvärdet för 
cesium-137 i mjölk på analyser från fem utvalda mejerier i landet. Urvalet, som är 
viktat efter produktion och upptagningsområde, representerar mer än 90 procent 
av den producerade konsumtionsmjölken.

Cesium-137 från nedfallen efter de atmosfäriska kärnvapenproven på 1950- 
och -60-talen samt från Tjernobylolyckan 1986 finns fortfarande kvar i marken 
och kan via betet överföras till kor och deras mjölk. Minskningen sker snabbare 
än den fysikaliska halveringstiden för cesium-137, som är 30 år. Cesiumhalten i 
mejerimjölk har minskat stadigt sedan Tjernobylolyckan 1986. De första åren var 
minskningen mycket snabb, nu halveras halten i genomsnitt vart femte år, för hela 
landet. Den stråldos som människan kan få genom intag av mjölk är obetydlig i 

13 http://www.ensreg.eu/nuclear-safety-regulation/eu-instruments/Basic-Safety-Standards-
Directive.

14 Det främsta syftet med indikatorn är att övervaka nivåerna av radioaktiva ämnen i miljön 
och snabbt kunna upptäcka eventuella förändringar orsakade av ett radioaktivt nedfall. 
Kärnkraftsolyckan i Japan 2011 har inte påverkat cesiumhalten i svensk mjölk.
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jämförelse med dosen från naturligt förekommande strålkällor. Kärnkraftsolyckan 
i Japan 2011 har inte påverkat cesiumhalten i svensk mjölk. 

Revidering av den nationella planen för allt radioaktivt avfall15 påbörjades 
2013 i syfte att den ska svara upp mot de krav som EU-direktivet (2011/70/
EURATOM) ställer på nationella program avseende hanteringen av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall. Arbetet med att genomföra de åtgärder som anges i 
planen och som ligger inom myndighetens ansvarsområde har fortsatt under året 
och SSM bedömer att behoven inom de fyra områden som beskrivs i den nationella 
planen för allt radioaktivt avfall fortfarande är aktuella. Under 2014 har myndig-
heten bland annat fört dialog med verksamhetsutövare i syfte att belysa lösningar 
för avfall som innehåller förhöjda halter av naturligt förekommande radioaktiva 
ämnen och där behandlingsmetod och metod för slutligt omhändertagande för 
närvarande saknas16. När det gäller icke deklarerat radioaktivt material som pas-
serar landets gränser bedömer myndigheten att Sverige har dålig eller ingen kon-
troll. Se kapitel 1.2.2.1 ”Nationell plan för hantering av kärnämne, kärnavfall och 
annat radioaktivt avfall” för mer information om den nationella planen. 

Enligt SSM:s yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s 
(SKB) tionde program för omhändertagande av avfall och avveckling av anlägg-
ningar samt forskning, utveckling och demonstration17 (Fud 2013) uppfyller pro-
grammets inriktning de krav kärntekniklagen ställer. 

Under 2014 lämnade SKB in en ansökan till SSM om att få bygga ut det befint-
liga slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i 
Östhammars kommun för att kunna slutförvara det avfall som uppkommer vid 
rivningen av de svenska kärnkraftsreaktorerna. SKB lämnade i mars 2011 in 
sina ansökningar till SSM och mark- och miljödomstolen om att få uppföra en 
inkapslingsanläggning, Clink, i anslutning till det centrala mellanlagret för använt 
kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun respektive en slutförvarsanläggning 
för det inkapslade bränslet i Forsmark i Östhammars kommun. SSM har i gransk-
ningen av ansökan identifierat behov av kompletterande underlag. SSM har även 
under 2014 slutfört granskning och remisshantering av SKB:s program för forsk-
ning, utveckling och demonstration (Fud 2013) samt lämnat yttrande med rekom-
mendationer till regeringen.

SSM har under 2014 identifierat vissa brister18 utifrån den tillsyn som bedrivits 
av SKB:s verksamhet vid Clab och SFR och har därför förelagt19 SKB att under 

15 Nationell plan för radioaktivt avfall.
16 SSM 2014-2945, SSM 2014-4896.
17 SSM 2010/2116.
18 SSM 2013-5903.
19 SSM 2013-5903.
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året redovisa ett åtgärdsprogram. SSM:s granskning20 visar att SKB sammantaget 
har genomfört en bra orsaksanalys och att programmet på ett tillfredställande sätt 
kopplar till denna. Sedan tidigare arbetar SKB också med tidigare konstaterade 
brister i hanteringen av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab21 samt 
inom IT- och informationssäkerhet. 

Myndigheten har 2014 beslut med tillhörande villkor enligt strålskyddslagen 
att tillåta ESS AB att uppföra spallationsanläggningen European Spallation Source 
ESS AB (ESS). Anläggningen kommer under drift och avveckling att ge upphov 
till radioaktivt avfall som måste hanteras och slutförvaras. Eftersom ESS inte är 
en kärnteknisk verksamhet, utan tillståndsprövas enligt strålskyddslagen, är det 
regelsystem som skapats för att hantera kärntekniskt avfall inte tillämpligt för det 
radioaktiva avfall som genereras. SSM har i prövningen därför ställt strålsäker-
hetskrav motsvarande kraven för en kärnteknisk anläggning. 

Myndigheten har vidare arbetat med tillståndsprövningen av MAX IV, en 
forskningsanläggning för synkrotronljus. Tillstånd för provdrift av acceleratorn 
(LINAC) lämnades i mars. 

Tillståndshavarna för kärnkraftsreaktorerna redovisar uppskattade kostnader 
för samtliga åtgärder som behövs för att ta om hand det använda kärnbränslet 

20 SSM 2013-5903.
21 SSM 2013-3985.

Bq/l

Figur 6.1. Koncentrationen av cesium-137 i konsumtionsmjölk, 
landsmedelvärde 1960–2014

 KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
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Mätningarna visar att cesiumhalten i mejerimjölk har minskat stadigt sedan Tjernobyl-
olyckan 1986. De första åren var minskningen mycket snabb, nu halveras halten i 
genomsnitt vart femte år för hela landet. Den stråldos som människan kan få genom 
intag av mjölk är obetydlig i jämförelse med dosen från naturligt förekommande strålkällor. 
Mer information finns på Miljömålsportalen.
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och kärnavfallet samt avvecklingen av anläggningarna vart tredje år till SSM. 
Myndigheten organiserade 2014 ett avvecklingsseminarium22 med fokus på för-
beredelser och planering inför avveckling riktat till tillståndshavare vid alla Sveri-
ges kärntekniska anläggningar samt ESS. 

Inom ramen för myndighetens kommunikation kring slutförvar av använt kärn-
bränsle bedriver SSM internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte i syfte att 
utbyta erfarenheter och information i samband med förberedelser, prövning och 
tillsyn av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt avvecklingsfrågor. En sam-
arbetspartner är Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland.

Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i miljön utgör en hälsorisk främst 
genom markradon som tränger in i byggnader (se vidare miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö). BSS anger krav avseende radonhalter i bostäder såväl som på 
arbetsplatser. Samtliga EU:s medlemsländer ska dessutom ha en nationell hand-
lingsplan för radon. 

Årligen diagnostiseras 3 500 patienter med lungcancer. SSM bedömer att ca 500 
av dessa fall orsakas av radon. Av de 500 radonrelaterade fallen är 450 kopplade 
till rökning, det vill säga rökare som exponeras för radon löper ökad risk att drab-
bas av lungcancer jämfört med icke-rökare. 

Förekomsten av radon, uran och långlivade sönderfallsprodukter av radon i 
dricksvatten från främst bergborrade brunnar kan ge en icke-försumbar stråldos. 
Det finns stort behov av riktade informationsinsatser mot dem som äger privata 
brunnar, eftersom dessa inte omfattas av det regelverket om dricksvatten som 
Livsmedelsverket ger ut.

Ett särskilt vattendirektiv om radioaktiva ämnen i dricksvatten ska införlivas i 
det svenska regelsystemet 2015. Kraven från direktivet kommer att gälla för kom-
munalt vatten. 

SSM genomförde under 2014 ett seminarium om radon och strålsäkerhet för 
länsstyrelserna. Syftet med seminariet var att möta länsstyrelsernas behov inom 
radon, strålsäkerhet och beredskap för radiologiska och nukleära händelser. Semi-
nariet genomfördes inom ramen för arbetet med miljökvalitetsmålet Säker strål-
miljö. SSM har under året även genomfört utbildning om radon och mätteknik 
för radon för kommunala tjänstemän, mätföretag och byggföretag23. Radonfrågor 
hanteras löpande via myndighetens Facebook-sida för radon. 

Förmågan att hantera olyckor eller andra händelser med radioaktiva ämnen 
bedöms ha ökat genom de senaste årens förstärkning av den nationella strål-
skyddsberedskapen. Den svenska beredskapen är dimensionerad utifrån förmågan 
som kärnkraftverkens haverifilter har att begränsa utsläppet av radioaktiva ämnen 
till atmosfären. Beredskapen för att hantera en olycka där haverifilter fungerar 
bedöms som i huvudsak god. Om haverifiltren på kärnkraftverken inte fungerar 

22 SSM14-1742.
23 SSM 2014-271.
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eller inte är inkopplade kan en olycka leda till stora utsläpp av radioaktiva ämnen. 
SSM:s bedömning är att länsstyrelserna i kärnkraftslänen och berörda centrala 
myndigheter inte har förmåga att hantera konsekvenserna av en så allvarlig 
olycka. 

SSM bedömer att det regeringsuppdrag som MSB fick under 2014 gällande 
att ta fram en nationell beredskapsplan för hanteringen av kärntekniska olyckor 
bidrar till att förbättra förmågan att hantera en sådan händelse.  

Under de senaste tio åren har SSM gjort betydande satsningar på den nationella 
organisation för expertstöd som SSM upprätthåller och leder. Exempelvis har mät-
förmågan förstärkts. Brister kvarstår dock bland annat vad gäller förmågan att 
mäta radioaktiva ämnen i livsmedel. I dagsläget saknas också adekvata rutiner för 
att ta emot utländsk assistans inom det radiologiska området.

För händelser med radioaktiva ämnen, exempelvis industri- eller transport-
olyckor, bedömer SSM att konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Det avgörs 
bland annat av typen av radioaktivt ämne, aktivitetsmängden, hur många männ-
iskor som kan bli berörda och hur snabbt händelsen upptäcks. 

SSM bedömer att Sverige har dålig eller ingen kontroll på icke deklarerat radio-
aktivt material som passerar landets gränser. Radioaktiva ämnen och klyvbart 
material kan komma in i landet utan att upptäckas. 

Ytterligare information om förmågan inom den nationella strålskyddsberedska-
pen finns i SSM:s risk- och sårbarhetsanalys för 201424.

1.1.3 ultraviolett strålning

Antalet årliga hudcancerfall orsakat av UV-strålning fortsätter att öka, vilket illus-
treras av indikatorerna för antal nya hudcancerfall i figur 6.2. Malignt melanom 
är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Det tillgängliga statistiska under-
laget för samtliga typer av hudcancer indikerar att trenden kommer att fortsätta. 
För att nå målet behöver denna trend brytas. En problematik är att antalet fall av 
hudcancer kommer att fortsätta öka en tid även efter exponeringen har minskat, 
eftersom det kan ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. Det innebär 
att minskningen i antalet hudcancerfall inte kommer att ske direkt efter att expo-
neringen för UV-strålning minskat. 

Inom ramen för miljömålsarbetet har en indikator utvecklats som återspeglar 
befolk-ningens exponering för UV-strålning under det senaste året25, se figur 6.3. 
Den bygger på årliga enkätundersökningar om svenskarnas solvanor. Ur enkät- 
resultaten beräknas en genomsnittlig exponering (årsdos) UV-strålning som 
befolkningen utsätter sig för. Den beräknade exponeringen är ett relativt värde 
som kan jämföras år för år. Den beteenderelaterade exponeringen, årsdosen, som 

24 SSM 2013-5977.
25 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=31&pl=1.
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kan förväntas påverka hudcancerfrekvensen om något tiotal år, har hittills beräk-
nats för åren 2005–14. Någon trend kan ännu inte utläsas.

För att nå målet i sin helhet behöver planerade åtgärder för att minska expone-
ringen av UV-strålning genomföras och beslut om ytterligare planerade styrmedel 
såsom lagstiftning om 18-års gräns för solning i solarier tas. Fortsatt analys av 
riskgrupper och deras beteende samt kontinuerligt arbete med information och 
kommunikation är en förutsättning i det fortsatta arbetet med att bryta den nega-
tiva trenden. På sikt förväntar sig SSM att se resultat av preventionsarbetet som 
genomförs.

Under 2014 har föreskrifterna SSMFS 2012:5 om solarier och artificiella  
solningsanläggningar reviderats26. 

26 SSM 2013-5969.

Antal nya fall

Figur 6.2. Hudcancerfall i Sverige 1970–2013

 KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS STATISTIKDATABASER

Utveckling av antalet nya fall av hudcancerformen malignt melanom respektive tumör i huden 
som ej är malignt melanom (huvudsakligen skivepitelcancer) fördelat på kvinnor och män. 
Mer information finns på Miljömålsportalen.
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1.1.4 elektromagnetiska fält 

Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (EMF) är låg jämfört med 
gällande referensvärden och SSM bedömer att den inte innebär något miljö- eller 
hälsoproblem i dagsläget. SSM följer utvecklingen noga inom EMF-området. 

Världshälsoorganisationens (WHO) cancerforskningsorgan IARC klassificerade 
2011 radiovågor i riskklass 2B, ”möjligen cancerframkallande för människor”. 
SSM finner dock inget stöd för en ökad risk för hjärntumörer i cancerstatistiken 
som kan kopplas till den ökande användningen av mobiltelefoner. Vissa osäker-
heter kvarstår dock kring långsiktiga hälsorisker. Osäkerheten gäller i första hand 
barn eftersom det hittills finns få studier avseende barn och långsiktiga hälsorisker 
av användandet av mobiltelefoner. Det finns i dag inte heller något som tyder på 
hälsorisker från strålning kopplad till trådlösa datornätverk.

Under kraftledningar är magnetfälten förhöjda, men fälten avtar snabbt med 
avståndet till kraftledningen. Det är fortfarande osäkert om magnetfältsexpone-
ring är en påverkande faktor gällande ökad risk för leukemi hos barn som bor 
nära kraftledningar.

När EU-direktivet om EMF på arbetsplatser överförts till svenska föreskrifter 
bedöms den totala exponeringen minska på arbetsplatserna. Då direktivet ska 
gälla i alla medlemstater finns det skäl att tro att de som till exempel tillverkar 
utrustning utvecklar sin utrustning med så låg emission som möjligt som en kon-
kurrensfördel gentemot andra tillverkare. 

MED

Figur 6.3. Beteenderelaterad UV-exponering 2005–2014

 KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Genomsnittlig årlig exponering för UV-strålning. Relativa värden som ungefär motsvarar antalet 
MED (minimal erythemal dose). Mer information finns på Miljömålsportalen.
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1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
De långsiktiga målen för strålsäkerheten i samhället är ett uttryck för vad SSM 
tillsammans med övriga aktörer ska sträva mot inom de verksamhetsområden som 
myndigheten är verksam inom. För att nå de långsiktiga målen krävs insatser inte 
enbart från SSM utan även från andra aktörer. Vidare krävs att samspelet mellan 
aktörerna är effektivt. 

Inom kärnkraftsområdet fortsattätter arbetet med anledning av stresstesterna 
efter Fukushima och av frågor kring det fysiska skyddet av och möjligheterna till 
otillbörligt tillträde till kärnkraftsanläggningarna. De tidigare beslutade säkerhets-
moderniseringarna har genomförts och nu inleds ett vidare arbete med att ytter-
ligare stärka robustheten mot allvarliga yttre störningar. 

Myndighetens granskning av SKB:s ansökan om ett geologiskt slutförvar i Öst-
hammar fortsätter. Regeringen har under hösten 2014 fattat beslut om nya kärn-
avfallsavgifter, vilket följde SSM:s rekommendationer om höjda avgifter. Avgifts-
höjningen stärker bland annat finansieringen av slutförvaret.

Användning av strålning inom hälso- och sjukvården är etablerad och till stor 
nytta för patienter som genomgår diagnostik och behandling. I Sverige genomförs 
årligen cirka 5,5 miljoner undersökningar och cirka 30 000 patienter får behand-
ling med strålning. Med tanke på det stora antalet undersökningar och behand-
lingar som genomförs är det viktigt att verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt 
för att minimera risken för allvarliga biverkningar och strålskador. 

Hudcancer är den snabbast växande cancerformen i Sverige och kostnaden för 
sjukvården ökar. Det krävs en målmedveten satsning för att kunna vända utveck-
lingen och nå målet för Säker strålmiljö när det gäller hudcancer. Exempel på 
lyckade satsningar finns till exempel i Australien, där ett långsiktigt arbete verkar 
ge resultat. SSM ska under 2015 utreda detta och återkomma till regeringen med 
förslag på åtgärder.

Genom fortsatt finansiering av tjänster inom universitet och högskolor stödjer 
SSM den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet. SSM 
arbetar även med att stärka strålsäkerheten internationellt, vilket i stor utsträck-
ning sker genom samarbete med stöd av internationella överenskommelser. 

1.2.1 strålskyddsprinciper

Vid de kärntekniska anläggningarna arbetar tillståndshavarna kontinuerligt med 
optimering av strålskyddet och att begränsa doserna till arbetstagare. Inga dos-
gränser har överskridits vid de svenska kärnkraftverken under de senaste tio åren 
och det finns goda förutsättningar för att doserna såväl till arbetstagare som till 
allmänheten kommer att minska ytterligare i framtiden.  
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En viktig förutsättning för att uppnå preciseringen om strålskydd27 är att till-
ståndshavarna kontinuerligt arbetar med optimering av strålskyddet vid de 
kärntekniska anläggningarna. Detta innebär att Best Available Technique (Bästa 
tillgängliga teknik, BAT) ska tillämpas, vilket följs upp inom ramarna för myndig-
hetens ordinarie tillsynsarbete.

SSM:s samlade bedömning är att säkerhetsnivån hos samtliga tillståndshavare 
ligger på en acceptabel nivå28. Myndigheten fattade 2012 beslut om särskild tillsyn 
av OKG AB och gör bedömningen att säkerheten vid anläggningen sedan dess har 
utvecklats i positiv riktning, men att det finns behov av fortsatt arbete hos till-
ståndshavaren för att långsiktigt säkerställa en god strålsäkerhet. 

SSM gör bedömningen att samtliga tillståndshavare har bedrivit ett säkerhets-
arbete i linje med gällande kravbild i författningar och föreskrifter. Verksamhets-
bevakningar inom området säkerhetskultur har genomförts vid samtliga kärn-
kraftverk under 201429. Baserat på resultatet av verksamhetsbevakningarna anser 
myndigheten att alla tillståndshavare arbetar på ett relevant sätt för att stärka sin 
säkerhetskultur. 

Under 2014 har flera utredningar och tillsynsinsatser genomförts inom områden 
som säkerhetsmoderniseringar och stresstester. I enlighet med SSM:s föreskrifter 
SSMFS 2008:17 pågår omfattande moderniseringar för att ytterligare höja säker-
heten på reaktorerna vid alla kärnkraftverk. Slutsatserna av de stresstester som 
genomfördes efter olyckan i Fukushima Daiichi i mars 2011 har varit ett viktigt 
ingångsvärde i detta förbättringsarbete. Baserat på den årliga lägesrapporteringen 
från tillståndshavarna har myndigheten uppdaterat den nationella handlings- 
planen efter stresstesterna och återrapporterat till EU30.

Under de senaste tre åren har omfattande analyser och åtgärder genomförts vid 
samtliga svenska kärnkraftverk. Analyserna har bland annat syftat till att värdera 
om och i vilken utsträckning anläggningarna kan hantera utmaningar av den typ 
som låg bakom olyckan i Fukushima, exempelvis flera samtidiga yttre händelser. I 
vissa fall har det i analyserna kunnat visas att tidigare antagen säkerhetsnivå står 
fast, medan behov av åtgärder har konstaterats i andra fall. Införda åtgärder har 
bland annat inneburit förstärkning av skydd mot extrem yttre påverkan och av 
elmatning, vilket har resulterat i en stärkt strålsäkerhet. 

27 De grundläggande principerna inom strålskydd är berättigande av användning, 
optimering av skyddsåtgärder samt begränsning av stråldoser och exponeringsrisker. 
Berättigande innebär att nyttan med att använda strålning ska överväga risken för skador. 
Med optimering av skyddsåtgärder menas att strålskyddet ska utformas så att varje 
individuell stråldos hålls så låg som rimligen är möjligt. Begränsning av stråldoser och 
exponeringsrisker innebär att det finns dosgränser som inte får överskridas samt att det 
finns skyddsåtgärder för att begränsa risker med exempelvis UV-exponering.

28 SSM 2014-717, SSM 2014-718, SSM 2014-719.
29 SSM 2014-140, SSM 2014-140, SSM 2014-140.
30 Swedish action plan for nuclear power plants, December 2014.
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De samlade strålsäkerhetsvärderingarna av de svenska kärnkraftverken och bräns-
lefabriken visar inga brister av strålsäkerhetsmässig betydelse vad gäller kärnäm-
nes- och exportkontrollen. I Sverige finns ett antal verksamheter, främst universitet 
och högskolor, men även ett antal företag, som använder kärnämnen i relativt små 
kvantiteter och som berörs av kärnämneskontroll.

Genom fortsatt finansiering av tjänster inom universitet och högskolor stödjer 
SSM den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet. SSM:s 
arbetar även med att stärka strålsäkerheten internationellt, vilket i stor utsträck-
ning sker genom samarbete med stöd av internationella överenskommelser. SSM 
genomför även löpande kommunikationsinsatser inom området strålsäkerhet.

1.2.2 radioaktiva ämnen 

SSM konstaterar att avvecklingen av ett antal kärntekniska anläggningar nu går 
in i ett mer operativt skede. SSM bedömer därmed att strålsäkerheten vid dessa 
anläggningar förbättras samtidigt som avvecklingsarbetet på kort sikt kan med-
föra förhöjda stråldoser, framför allt till anläggningarnas personal. 

För närvarande pågår ett arbete med att kartlägga industriella verksamheter 
innefattande naturligt förekommande radioaktiva ämnen (NORM) enligt EU:s 
grundläggande direktiv 2013/5931. Forskningsprojekt genomförs för att få under-
lag till tillsynen och regelgivningen samt för att stödja nationell kompetens inom 
strålsäkerhetsområdet32.

1.2.2.1 Nationell plan för hantering av kärnämne, kärnavfall  
och annat radioaktivt avfall
Enligt förordning (2008:452) med instruktion för SSM har myndigheten i uppdrag 
att se till att det finns en aktuell nationell plan för hanteringen av kärnämne som 
inte är avsett att användas på nytt samt kärnavfall och annat radioaktivt avfall. 
Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets 
direktiv 2011/70/Euratom (det s k avfallsdirektivet) om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. 

Syftet och målsättningen med rådets direktiv 2011/70/Euratom är att upprätta 
ett gemenskapsramverk för att säkerställa en ansvarsfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall för att undvika att ålägga framtida 
generationer orimliga bördor. Enligt direktivet ska medlemsstaterna sörja för 
lämpliga nationella arrangemang för en hög säkerhetsnivå vid hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i syfte att skydda arbetstagarna och 

31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:EN: 
PDF.

32 SSM 2014:27, SSM 2014:28, SSM 2014:06, SSM 2014:31, SSM 2014:18, SSM 2014:19, 
SSM 2014:20, SSM 2014:21.
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allmänheten mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Med-
lemsstaterna ska också garantera att allmänheten får nödvändig information och 
kan delta när beslut fattas om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till säkerhetsfrågor och frågor som 
rör skydd av information. 

Varje medlemsstat ska införa och upprätthålla nationella handlingslinjer. Dessa 
handlingslinjer tolkar SSM som generellt hållna mål och principer enligt vilka 
medlemsstaterna ska arbeta. Vidare ska varje medlemsstat enligt direktivet införa 
och upprätthålla ett nationellt ramverk för hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. Detta ramverk är ett rättsligt, reglerande och organisatoriskt 
system som fördelar ansvar och fastställer samordning mellan relevanta behöriga 
organ. Slutligen ska varje medlemsstat enligt direktivet ha ett nationellt program 
för genomförandet av de nationella handlingslinjerna. SSM har tolkat detta som 
strategier för hur nationella handlingslinjer ska kunna genomföras i praktiken. 

Genom direktivet stärks tre principer – principen om nationellt ansvar, princi-
pen om att huvudansvaret för säkerheten vid hanteringen av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall ligger hos tillståndshavaren samt principen om den behö-
riga tillsynsmyndighetens roll och oberoende. Huvuddelen av direktivets krav har 
vid direktivets införande bedömts uppfyllas med bestämmelser som redan finns 
i svensk lagstiftning. Förändringar i lagstiftningen med anledning av direktivets 
införande är begränsade till krav på tillstånd för slutförvaring av svenskt använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall utomlands.

SSM har tagit fram utkast till den första versionen av den nationella planen33 
i enlighet med regeringens uppdrag och direktivets krav på nationella program. I 
rapporten beskrivs övergripande de svenska handlingslinjerna, det organisatoriska 
och rättsliga ramverket samt de strategier som styr omhändertagandet av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, idag och i framtiden.

Senast den 23 augusti 2015 ska SSM också, för första gången, anmäla innehål-
let i Sveriges nationella program för en säker och ansvarsfull hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall till kommissionen, innefattande alla de punkter 
som anges i artikel 12.

33 Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige. Nationell plan. 
Remissversion 2015-03-09. (http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/
Radioaktivt-avfall/Nationella-planen-for-allt-radioaktivt-avfall/).
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1.2.3 ultraviolett strålning

SSM kommunicerar kontinuerligt risker med UV-strålning. Under 2014 har detta 
bland annat har innefattat lansering av ytterligare två nya filmer i serien ”450 
nyanser av rött”, fortsatt distribution av boken ”En bok om solen” samt fram-
tagande av underlag till lektionsstöd för miljömålen i skolan med avseende på 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö34 35. 

SSM har under 2014 tagit fram en konsekvensutredning av en 18-årsgräns för 
kosmetiska solarier och rapporterat resultatet av denna till Regeringskansliet36. 

Myndigheten har vidare genomfört en kurs om solarietillsyn för kommunala 
tjänstemän37. SSM är tillsynsvägledande myndighet för kommunerna som utövar 
tillsyn av solarier. 

Det vetenskapliga rådet för UV-frågor (”UV-rådet”) har färdigställt 2014 års 
rapport38, vilken bland annat beskriver att utbildningsnivå och socioekonomisk 
status påverkar överlevnad i hudcancer. 

På uppdrag av SSM har forskare vid Linköpings universitet tagit fram en  
rapport om samhällskostnader för hudcancer 201139. Den visar en ökning av kost-
naderna med 27 procent (1,58 miljarder kr år 2011) jämfört med 2005 (1,25 mil-
jarder kronor). Rapporten ger underlag för beslut om preventionssatsningar.

SSM ska till regeringen redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att 
ändra människors solningsbeteende och underlätta möjligheterna till rätt beteende 
i syfte att på sikt minska antalet hudcancerfall. Vidare ska myndigheten ta fram en 
plan för åtgärder under perioden 2016–2018. Planen ska avse dels åtgärder inom 
nuvarande ekonomisk ram, dels förslag på åtgärder med en ökad ekonomisk ram. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016 till Regeringskansliet (Miljö- 
och energidepartementet).

I implementeringen av EU-direktivet gällande yrkesmässig exponering för bland 
annat UV-strålning (2006/25/EG)40 ställer Arbetsmiljöverket sedan år 2010 upp 
gränsvärden för artificiell UV-strålning. Dessa krav gäller således inte UV-strålning 
från solen vilken ofta är väsentligt högre. Någon statistik gällande koppling till 
ökad hudcancerförekomst till följd av sådana akuta tillfälliga yrkesexponeringar 
är inte känd, men då malignt melanom anses uppkomma mer till följd av till- 

34 Lektionsstöd för miljömålen i skolan (http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/
Nyheter-2014/Lektionsstod-for-miljomalen-i-skolan/).

35 Lektionsupplägg – I jakten på en snygg solbränna (http://www.miljomal.se/Global/21_
skolan/s%C3%A4ker-str%C3%A5lmilj%C3%B6.pdf).

36 SSM 2014-3541.
37 SSM 2014-271.
38 2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013.
39 2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011 (http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201449/).
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:SV:PDF.
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fälliga höga exponeringar snarare än den ackumulerade dosen kan strävan efter 
att minska dessa exponeringar i viss mån bidra till miljömålet.

1.2.4 elektromagnetiska fält

SSM:s vetenskapliga råd inom området EMF och hälsa (”EMF-rådet”) har under 
2014 producerat en rapport41 om det aktuella forskningsläget, som har distribu-
erats till Världshälsoorganisationen (WHO) respektive WHO:s internationella 
rådgivande kommitté. Under året har även EMF-rådet genomfört ett seminarium i 
Stockholm. 

SSM var under 2014 värd för en workshop om EMF, laser och UV tillsammans 
med strålsäkerhetsmyndigheterna i de nordiska länderna. Effekten är att myndig-
hetens kompetensnivå har höjts och en ökad samsyn med övriga nordiska myndig-
heter uppnåtts. 

Vidare har en e-utbildning inom EMF producerats och lanserats under året, 
med kommunernas hälsoskyddsinspektörer som målgrupp.

SSM och den australiensiska strålsäkerhetsmyndigheten ARPANSA har skrivit 
under ett memorandum of understanding (MOU) som lägger grund för framtida 
samarbete bland annat när det gäller icke-joniserande strålning.

När EU-direktivet om EMF på arbetsplatser överförts till svenska föreskrifter 
bedöms den totala exponeringen minska på arbetsplatserna. Då direktivet ska 
gälla i alla medlemstater finns det skäl att tro att de som till exempel tillverkar 
utrustning utvecklar sin utrustning med så låg emission som möjligt som en kon-
kurrensfördel gentemot andra tillverkare.

1.3 De centrala problemen för målet 
Det övergripande centrala problemet för att nå miljökvalitetsmålet Säker strål-
miljö är det som uttrycks i preciseringen om UV-strålning: ”Antalet årliga fall av 
hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000”. 

Antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Det tillgängliga statistiska 
underlaget för samtliga typer av hudcancer indikerar att trenden kommer att fort-
sätta. För att nå målet behöver denna trend brytas. En problematik är att antalet 
fall av hudcancer kommer att fortsätta öka en tid även efter exponeringen har 
minskat, eftersom det kan ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. 
Det innebär att minskningen i antalet hudcancerfall inte kommer att ske direkt 
efter att exponeringen för UV-strålning minskat.  

Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en förändring av människors 
livsstil och attityder kring utseende och solning. UV-strålningen som människor 
exponeras för och ökningen av antalet maligna hudcancerfall beror i första hand 
på beteende, vilket är svårt att förändra då det innefattar en förändring av värde-

41 2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk. Ninth report from SSM’s Scientific 
Council on Electro-magnetic Fields, 2014.
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ringar, attityder kring livsstil, utseende och solning. Exponering för UV-strålning 
är den enda kända riskfaktorn för hudcancer, bortsett från ärftlighet. Det är inte 
otänkbart att andra faktorer kan påverka risken att drabbas. Det finns en för-
dröjning mellan exponering för UV-strålning och insjuknande i hudcancer, vilket 
innebär att minskningen i antalet hudcancerfall inte sker direkt efter det att expo-
neringen för UV-strålning minskat. Antalet fall av hudcancer kommer att fortsätta 
att öka en tid även efter exponeringen har minskat, eftersom det kan ta upp till 
flera decennier innan hudcancer utvecklas. Dagens insjuknande i hudcancer kan 
alltså återspegla en exponering för UV-strålning som har inträffat tiotals år tidi-
gare. 

2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Människan exponeras för strålning från såväl naturligt förekommande strålkällor, 
t ex UV-strålning från solen, som från olika verksamheter och produkter, exem-
pelvis kärnkraft, solarier, mobiltelefoni och elledningar. De kärntekniska anlägg-
ningar som finns i Sverige släpper ut radioaktiva ämnen till både luft och vatten 
under kontrollerade former. Andra källor till strålning är radioaktivt produkt- och 
verksamhetsavfall från verksamheter inom exempelvis sjukvård, forskning och 
industri. EMF finns kring alla processer och produkter som använder elektriskt 
ström. De största källorna till exponeringen för EMF idag är basstationer, egen 
mobiltelefonanvändning och trådlösa hemtelefoner.

För att begränsa exponeringen för strålning till människa och miljö har SSM 
främst använt administrativa styrmedel, t ex föreskrifter som anger gränsvärden 
för utsläpp, referensvärden för exponering av EMF samt utsläppsvillkor i miljö-
tillstånd. Även informativa styrmedel används, t ex rekommendationer, vägledning 
och rådgivning, kurser och utbildningar samt information.  

När det gäller exponering för UV-strålning är marknadsmisslyckandet att anta-
let årliga hudcancerfall ökar trots att det har genomförts ett stort antal informa-
tionssatsningar under åren och att många individer är medvetna om sambandet 
mellan exponeringen för UV-strålning och risken för hudcancer. Det är dock svårt 
att utvärdera de insatser som genomförs idag, då resultatet visar sig först om 
10–20 år beroende på den långa latenstiden för hudcancer. Svårigheten ligger i att 
få människor att ändra sitt beteende. Solvanorna är kopplade till de skönhetsideal 
som finns i dagens samhälle och som förespråkar en solbränd hy. Att vara sol-
bränd förknippas dessutom med hälsa. 
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Styrmedel som är beslutade eller planerade anses dock vara på plats för miljö-kva-
litetsmålet och på sikt förväntar sig SSM att se resultat av det preventions-arbete 
som genomförs med avseende på preciseringen om UV-strålning. Genomförda 
styrmedel och åtgärder för UV-strålning följs upp i den mån det är möjligt. Samti-
digt är det svårt att i dagsläget se effekten av styrmedlen och åtgärderna eftersom 
ökat antal hudcancerfall är ett resultat av åtgärder, kunskapsnivå och beteende 
som rådde för minst tio år sedan.

SSM kommer att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att på 
sikt minska antalet hudcancerfall samt ta fram en plan med kostnadssatta åtgärds-
paket under perioden 2016–2018. Dessa åtgärder förväntas påverka miljötillstån-
det positivt. Se även kapitel 5 ”Beskrivning av behov av insatser – vad krävs för 
att målet ska nås?”

För preciseringarna strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och EMF bedöms 
redan vidtagna eller planerade styrmedel kunna leda till att målet uppnås.

2.1.1 kostnadseffektivitet av prevention av hudcancer i sverige 

– en förstudie

SSM har gett Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Lin-
köpings Universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys och 
utvärdering innefattande samhällskostnaderna för hudcancer och kostnadseffekti-
viteten av preventiva insatser. 

Studien bygger på tidigare studier utförda av CMT, som genomfördes 2007 och 
2013 och som finns redovisade i rapporterna ”Samhällskostnader för hudcancer 
samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor”42 samt ”Samhällskost-
nader för hudcancer 2011”43. Den senare studien är även publicerad som veten-
skaplig artikel i ACTA Dermatology.

Syfte med förstudien är att utifrån tillgänglig data göra en första modell för att 
estimera kostnadseffektiviteten av olika screeningmetoder baserat på svenska för-
hållanden. Studien är begränsad till enbart hudcancerdiagnosen melanom då det 
är den vanligaste dödsorsaken bland de olika hudcancerdiagnoserna.  

Bakgrunden till studien är att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö innebär att 
människors hälsa ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. Preciseringen om 
UV-strålning innebär att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning 
inte ska vara fler år 2020 jämfört med år 2000. Trots försök att öka den allmänna 
kunskapen om hudcancer (melanom respektive icke melanom) och försök till att 
minska antalet som drabbas, har incidensen ändå fortsatt att öka. Dessutom har 
dödligheten till följd av hudcancer ökat stadigt de senaste 15 åren, från 203 döds-

42 CMT Rapport 2007_5 (ISSN 0283-1228) (http://liu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:261600/FULLTEXT01).

43 2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011 (SSM Dnr 2013-3522).
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fall 1998 till 598 dödsfall år 201244. För att bryta denna trend krävs preventiva 
insatser då möjligheten att bota hudcancer är större ju tidigare tumören upptäcks. 

Studier visar att ju senare hudcancer upptäcks, desto allvarligare blir konse-
kvenserna, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ut-
veckla effektiva preventionsstrategier för att bekämpa uppkomsten av hudcancer 
är därmed en viktig del i arbetet mot hudcancer. 

2.2 osäkerheter
Ytterligare kunskapsunderlag och fler utvärderingar av befintliga styrmedel såväl 
som effekterna av dessa skulle öka förmågan att nå miljökvalitetsmålet Säker 
strålmiljö samt underlätta prioriteringar av insatta medel och insatser45. Effekt-
uppföljning av insatta styrmedel kan dock vara svårt, framförallt för den del av 
Säker strålmiljö som handlar om UV-strålning eftersom det tar lång tid att utveck-
la hudcancer (tiotals år). Bättre kunskapsunderlag kan erhållas genom forskning, 
som bedöms vara ett viktigt styrmedel för att Säker strålmiljö ska kunna uppnås. 

För preciseringarna strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och EMF bedöms 
redan vidtagna eller planerade styrmedel kunna leda till att målet uppnås. För den 
del av Säker strålmiljö som omfattar UV-strålning är trenden negativ med ökat 
antal hudcancerfall, vilket innebär att det kommer att krävas ytterligare åtgärder 
om målet ska kunna nås. Genomförda styrmedel och åtgärder för UV-strålning 
följs upp i den mån det är möjligt. Samtidigt är det svårt att i dagsläget se effekten 
av styrmedlen och åtgärderna, eftersom ökat antal hudcancerfall är ett resultat av 
åtgärder, kunskapsnivå och beteende som rådde för minst tio år sedan. 

SSM förväntar sig dock se resultat av det preventionsarbete som genomförs 
med avseende på preciseringen om UV-strålning. Styrmedel som är beslutade eller 
planerade anses vara på plats och på sikt ge positiv effekt på miljötillståndet.

Uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är i någon mån beroende 
av en positiv utveckling av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God 
bebyggd miljö, då det finns vissa synergier mellan dessa tre mål. Skyddande 
ozonskikt och God bebyggd miljö kan bidra till en begränsning av exponeringen 
av UV-strålning. Inom ramen för God bebyggd miljö kan exempelvis åtgärder 
genomföras för att minska UV-strålningen genom att utforma bebyggelsen så att 
solstrålningen avskärmas på ett lämpligt sätt. Att begränsa radonhalter innefattas 
också i God bebyggd miljö. När det gäller miljökvalitetsmålet Skyddande ozon-
skikt är trenden positiv med minskande halter ozonnedbrytande ämnen i strato-
sfären och tendenser till ett allt tjockare ozonskikt. Denna utveckling gynnar även 
förutsättningarna för att uppnå Säker strålmiljö. 

44 The National Board of Health and Welfare. Statistikdatabas för dödsorsaker. In: 
Socialstyrelsen, editor (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/
dodsorsaker2014).

45 SSM 2011-4292 Samhällsekonomisk utvärdering av styrmedel och åtgärder inom 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Delprojekt inom fördjupad utvärdering av Säker 
strålmiljö, FU 2012.
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Tabell 6.1. förutsättningar och orsaker till situationen för miljökvalitetsmålet  

precisering  

 
 
 
 

centralt styrmedel

strålskydds- 
principer

strålskyddsprinciperna om 
att tillämpas bästa tillgängliga 
teknik (Bat), optimering och 
berättigande.

X X X X

ssmfs 2008:23 ”strålsäker-
hetsmyndighetens föreskrifter 
om skydd av människors hälsa 
och miljön vid utsläpp av radio-
aktiva ämnen från vissa kärntek-
niska anläggningar”

X X X X

ssmfs 2014:4 ”strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om laser, starka 
laserpekare och intensivt pulse-
rat ljus”

X X X X

radioaktiva 
ämnen

ssmfs 2008:23 ”strålsäker-
hetsmyndighetens föreskrifter 
om skydd av människors hälsa 
och miljön vid utsläpp av radio-
aktiva ämnen från vissa kärntek-
niska anläggningar”

X X X X

eu-direktivet Basic safety stan-
dards (Bss)

X X X

uv-strålning information X X X X X X

ssmfs 2012:5 ”strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solnings-
anläggningar”

emf ssmfs 2008:18 ”strålsäker-
hetsmyndighetens allmänna råd 
om begränsning av allmänhe-
tens exponering för elektromag-
netiska fält”

X X X X

försiktighetsprincipen, som är 
en av de allmänna hänsynsreg-
lerna i miljöbalken (2 kap, 3 §)

X X X X

Tabellen sammanfattar analysen av miljöarbetet och tydliggör eventuellt genomförandeunderskott, 
dvs. var i kedjan brister finns. (X) innebär att genomförandet eller effekten i denna del av miljöarbetet 
är tillräcklig för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt. Påverkan på andra miljömål kan vara 
positiv (p) eller negativ (n). Otillräcklig kunskap indikeras av (–).
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Bedömningen av måluppfyllelsen av Säker strålmiljö baseras på en samlad bedöm-
ning av samtliga preciseringar och av målet i sin helhet samt på uppföljning av 
indikatorerna som följer upp målet och centrala uppföljningsmått (se tabell 6.2).

3.2 Bedömningen av målet som helhet

Nära
MIljökVAlITETSMålET äR DElVIS UppNåTT EllER  

koMMER DElVIS ATT kUNNA NåS.

Den samlade bedömningen är att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att 
nås. Bedömningen grundar sig på att tre av fyra preciseringar bedöms uppnås till 
målåret 2020, medan preciseringen om UV-strålning inte bedöms vara möjligt att 
nå till 2020. Bedömningen av preciseringen om UV-strålning förutsätter dock att 
man kontinuerligt utvärderar styrmedel och effektiviserar de åtgärder som görs 
för att minska exponeringen av UV-strålning. 

3.2.1 strålskyddsprinciper

Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön 
begränsas så långt det är rimligt möjligt.

Preciseringen bedöms nås till målåret 2020.

3.2.2 radioaktiva ämnen

Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden skyddas.

Preciseringen bedöms nås till målåret 2020.

3.2.3 ultraviolett (uv) strålning

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 
2000.

Preciseringen bedöms inte nås till målåret 2020. Bedömingen av preciseringen 
är Nära, det vill säga delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

3.2.4 elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg 
att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Preciseringen bedöms nås till målåret 2020.
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4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR UTVEcklINGEN I MIljöN.

4.1 Strålskyddsprinciper 
SSM har tidigare gjort bedömningen att resurserna inom kärnsäkerhetsområdet 
har varit tillfredsställande. Myndigheten konstaterar nu att förutsättningarna har 
försämrats något. Detta beror bland annat på att kärnkraftsindustrin i viss mån 
minskat sina forskningssatsningar, vilket på sikt kan påverka strålsäkerheten nega-
tivt. Utvecklingen på kärnsäkerhetsområdet drivs fortfarande framåt utifrån erfa-
renheter och lärdomar efter Fukushimaolyckan. 

Myndigheten bedömer att det finns ett behov av forskning på området slutför-
varing av radioaktivt avfall som inte finansieras av, eller har kopplingar till, SKB. 
Forskningsprojekt behöver initieras av SSM som stöd för granskning av ansök-
ningar och tillsyn av anläggningar under mycket lång tid framöver. Inom EU stäl-
ler avfallsdirektivet 2011/70/EURATOM krav på att alla medlemsländer under 
2015 ska kunna uppvisa nationella program som visar hur använt kärnbränsle 
och annat radioaktivt avfall ska hanteras och slutförvaras. 

Inom området strålskyddsforskning har SSM tidigare gjort bedömningen att 
resurserna på detta område inte har varit tillräckliga. På uppdrag av regeringen 
kartlägger SSM för närvarande statusen inom svensk strålskyddsforskning. Det är 
strategiskt viktigt för Sverige att bibehålla en forskningsverksamhet inom området 
nukleär icke-spridning. Forskningen på området är i dag begränsad.

4.2 Radioaktiva ämnen 
Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga 
och visar generellt nedåtgående trender. Såsom tidigare nämnts i rapporten hand-
lar arbetet inom området i första hand om att bevara detta tillstånd, vilket kräver 
en fortsatt utövad god tillsyn av befintliga verksamheter samt att nya verksam-
heter noga prövas om de kan uppfylla miljökvalitetsmålet innan tillstånd ges. Ett 
viktigt styrmedel för arbete är det nya EU-direktivet Basic Safety Standards (BSS) 
som ska implementeras i Sverige före år 2018. 

Den nationella strålskyddsberedskapen måste fortlöpande anpassas till föränd-
ringar i omvärlden. Det är därför nödvändigt att satsa på utbildning och återväxt 
av nya specialister. Erfarenheter från övningar ska återföras till beredskapsorga-
nisationen. Samtidigt måste forskning och utveckling bedrivas för att få fram ny 
kunskap och föra in förbättrade metoder i organisationen. Det är en förutsättning 
för att strålskyddsberedskapen ska kunna hantera krissituationer och bidra effek-
tivt till samhällets förmåga att motstå allvarliga störningar orsakade av nukleära 
eller radiologiska händelser. 
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Under de senaste tio åren har SSM gjort betydande satsningar på den nationella 
organisationen för expertstöd som myndigheten upprätthåller och leder. Dock 
kvarstår brister, bland annat vad gäller förmåga att mäta radioaktiva ämnen i livs-
medel. 

Ett område där situationen idag inte är tillfredsställande är hantering av radio-
aktivt avfall, eftersom det ännu inte finns någon beslutad lösning för hur allt 
radioaktivt avfall skall tas om hand i Sverige. För närvarande granskas en till-
ståndsansökan avseende ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle. 

4.3 Ultraviolett strålning
Hudtumörer är bland de vanligaste tumörsjukdomarna i landet. Den ogynnsamma 
trenden med ökande antal hudcancerfall verkar fortsätta. Ökningen gäller för 
samtliga typer av hudtumörer. Av en internationell undersökning om solvanor och 
hudcancerprevention framgår att svenskar i jämförelse med befolkningen i flera 
andra länder solar mer, skyddar sig mot solen i mindre utsträckning, föredrar en 
djupare solbränna samt upplever sig som mindre sårbara för att utveckla malignt 
melanom.

UV-strålningen som människor exponeras för och ökningen av antalet maligna 
hudcancerfall beror i första hand på beteende, vilket är svårt att förändra då det 
innefattar en förändring av värderingar, attityder kring livsstil, utseende och sol-
ning. Exponering för UV-strålning är den enda kända riskfaktorn för hudcancer, 
bortsett från ärftlighet. Det är inte otänkbart att andra faktorer kan påverka ris-
ken att drabbas. Det finns en fördröjning mellan exponering för UV-strålning och 
insjuknande i hudcancer, vilket innebär att minskningen i antalet hudcancerfall 
inte sker direkt efter det att exponeringen för UV-strålning minskat. Antalet fall av 
hudcancer kommer att fortsätta att öka en tid även efter exponeringen har mins-
kat, eftersom det kan ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. Dagens 
insjuknande i hudcancer kan alltså återspegla en exponering för UV-strålning som 
har inträffat tiotals år tidigare. 

4.4 Elektromagnetiska fält
Ett viktigt styrmedel för att begränsa allmänhetens exponering för EMF är SSM:s 
allmänna råd SSMFS 2008:18 om begränsning av allmänhetens exponering för 
EMF46. De allmänna råden innehåller referensvärden som är rekommenderade 
maxvärden, satta med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälso-
effekter. Ingen utvärdering har gjorts av de allmänna råden, men en möjlig effekt 
av styrmedlet är att exponeringsnivåerna för allmänheten ligger på nivåer långt 
under referensvärdena. 

46 SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av 
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.



328 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

Ett annat viktigt styrmedel är försiktighetsprincipen som är en av de allmänna 
hänsynsreglerna i Miljöbalken (2 kap, 3 §) och som infördes i EG-fördraget som 
en grundläggande princip för EU:s miljöpolitik redan 1993. Försiktighetsprinci-
pen, som saknar entydig definition och snarare är fråga om ett allmänt förhåll-
ningssätt, utgör ett stöd för myndigheterna vid beslut i frågor om hälsorisker och 
EMF och lett till ökad medvetenhet och kännedom hos både myndigheter och 
allmänhet. 

Försiktighetsprincipen är tillämpbar vid exponeringar där det inte finns säker-
ställda hälsorisker men väl vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker, 
vilket gäller för exponering av lågfrekventa magnetfält från kraftledningar i boen-
demiljöer och från radiofrekventa EMF från den egna mobiltelefonen. Därför 
tillämpas försiktighetsprincip inom dessa områden. SSM rekommenderar använd-
ning av handsfree vid mobiltelefoni och att viss försiktighet iakttas exempelvis vid 
nybyggnation intill kraftledningar.

Teknisk utveckling och nya tillämpningar kan leda till att exponeringen för 
EMF både minskar och ökar. Därför är det av stor vikt att miljöövervakningen 
utvecklas i takt med att nya tillämpningar utvecklas, t ex inom IT, transport- och 
säkerhetssystem. Det är också angeläget att följa forskningen om effekterna av 
långtidsexponering av radiofrekventa fält i syfte att få ett bättre kunskapsunderlag.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

För att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö i sin helhet behöver planerade 
åtgärder för att minska exponeringen av UV-strålning genomföras samt beslut om 
ytterligare planerade styrmedel såsom lagstiftning om 18-års gräns för solning i 
solarier tas. Fortsatt analys av riskgrupper och deras beteende samt kontinuerligt 
arbete med information och kommunikation är en förutsättning i det fortsatta 
arbetet med att bryta den negativa trenden. På sikt förväntar sig SSM att se resul-
tat av preventionsarbetet som genomförs. 

Antalet hudcancerfall ökar i Sverige och hudcancer är den cancerdiagnos som 
ökar snabbast i Sverige. Den främsta orsaken är exponering för UV-strålning. Det 
brunbrända utseendeidealet som fortfarande är rådande tros driva den överdrivna 
exponeringen av UV-strålning. För att vända trenden måste människors expone-
ring minska, vilket kräver förändring av människors beteenden. 

Regeringen har gett SSM ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten 
vidtagit för att ändra människors solbeteende och underlätta möjligheterna till 
rätt beteende i syfte att på sikt minska antalet hudcancerfall. Vidare ska myndig-
heten ta fram en plan för åtgärder under perioden 2016–2018. Planen ska dels 
avse åtgärder inom nuvarande ekonomisk ram, dels förslag på åtgärder med en 
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ökad ekonomisk ram. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016 till 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

SSM kommer att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att på 
sikt minska antalet hudcancerfall samt ta fram en plan med kostnadssatta åtgärds-
paket under perioden 2016–2018. 

För att ta fram förslag på åtgärder som ska genomföras kommer arbetet att 
delas upp i två delar. I den ena delen kommer information från nationella och 
internationella kampanjer och aktiviteter som genomförts att samlas i syfte att 
minska människors exponering för UV-strålning från solen. I den andra delen 
kommer blicken att lyftas från solbeteendet och information inhämtas från aktö-
rer som arbetar preventivt med frågor som rör beteenderelaterade hälsorisker. 
Utifrån denna information kommer vi ha ett uppslag av idéer från andra områden 
som skulle kunna appliceras även inom området solbeteende.

Arbetet kommer att inledas med att identifiera företag, organisationer och 
myndigheter som är lämpliga att kontakta för mötesförfrågningar. Aktörerna 
kommer att delas in i grupperna företag, myndigheter och intresseorganisationer 
och sedan kommer vi att göra en prioritering av aktörerna inom grupperna. Efter 
detta genomför vi möten med de aktörer som ligger högst i vår prioriteringslista 
samtidigt som vi parallellt påbörjat arbetet med att sammanställa den tillgängliga 
kunskapen om det preventiva arbetet som kopplar till solbeteende både nationellt 
och internationellt. 

Efter genomförda möten gör myndigheten en sammanställning över möjliga 
aktiviteter och kampanjer samt gör en kostnadsanalys över dessa. Avslutningsvis 
skrivs en sammanfattning om vilka åtgärder SSM vidtagit för att på sikt minska 
antalet hudcancerfall.
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precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020/ 
2050

strålskydds- 
principer47 

Bat (Best 
available 
technique)
optimering
Berättigande

25% utgångspunkten är 
att verksamheten är 
säker om gällande 
lagar och föreskrifter 
följs.
uppföljningen sker 
bl.a. enligt parcom 
“recommenda-
tion 91/ of 20 june 
1991 on radioactive 
discharges” -–över-
enskommelse om 
att använda bästa 
möjliga tekonologi för 
att minimera och när 
så är möjligt eliminera 
utsläpp.

ssm arbetar pådri-
vande för att strål-
skyddet ska optime-
ras så att stråldoser-
na med god marginal 
är under gällande 
dosgränser. myn-
digheten bedömer 
att kärnkraftverkens 
tillståndshavare han-
terar strålsäkerheten 
på ett bra sätt och att 
stråldoserna ligger på 
en rimlig nivå.
strålskyddsarbetet 
inom sjukvård och 
industri behöver 
utvecklas genom 
bättre lagefterlevnad 
inom sjukvården.

sverige har 
rådighet fullt 
ut.

ja 5 5 ja

radioaktiva ämnen utsläppen av 
radioaktiva 
ämnen i miljön 
begränsas så 
att människors 
hälsa och den 
biologiska 
mångfalden 
skyddas.
ssmfs 
2008:23 
”strålsäkerhets-
myndighetens 
föreskrifter om 
skydd av män-
niskors hälsa 
och miljön vid  
utsläpp av 
radioaktiva 
ämnen från vis-
sa kärntekniska 
anläggningar”

25% fastställda dosgränser 
ska inte överskridas, 
men det kan inte 
bli ensamt styrande 
eftersom de naturligt 
förekommande radio-
aktiva ämnena inte är 
jämnt fördelade i mil-
jön. den högsta sam-
manlagda effektiva 
stråldos som individer 
ur allmänheten utsätts 
för från verksam-heter 
med strålning ska inte 
överstiga en milli-
sievert per person och 
år, vilket är en inter-
nationellt vedertagen 
bedömningsgrund. 
för skydd av den 
biologiska mångfalden 
finns ännu inga veder-
tagna numeriska 
bedömningsgrunder 
att utgå ifrån, utan 
bedömningar får 
göras utifrån det rå-
dande kunskapsläget.
dosbidraget till en 
person från enskild 
anläggning får inte 
överstiga 0,1 msv/år.

utsläppen av radio-
aktiva ämnen från 
kärntekniska anlägg-
ningar är fortsatt låga 
och visar generellt 
nedåtgående trender.

sverige har 
rådighet fullt 
ut.
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Tabell 6.2. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.

47 De grundläggande principerna inom strålskydd är berättigande av användning, optimering av skyddsåtgärder samt 
begränsning av stråldoser och exponeringsrisker. Berättigande innebär att nyttan med att använda strålning ska överväga 
risken för skador. Med optimering av skyddsåtgärder menas att strålskyddet ska utformas så att varje individuell stråldos 
hålls så låg som rimligen är möjligt. Begränsning av stråldoser och ex-poneringsrisker innebär att det finns dosgränser som 
inte får överskridas samt att det finns skyddsåtgärder för att begränsa risker med exempelvis UV-exponering.
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precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020/ 
2050

uv-strålning antal nya årliga 
hudcancer fall 
för malignt
melanom
antal nya årliga 
hudcancer fall 
för icke-malignt
melanom

25% om antalet årliga fall 
av hudcancer orsa-
kade av uv-strålning 
är lägre än år 2000 
är preciseringen 
uppfylld.

antalet årliga hud-
cancerfall orsakat av 
uv-strålning fortsät-
ter att öka. malignt 
melanom är den 
cancerform som ökar 
snabbast i sverige.48 
uppföljning sker en 
gång per år, vilket 
presenteras i form av 
miljömålsindikatorer 
på miljömålsportalen.

sverige har 
rådighet fullt 
ut.

nära 5 49 nära

emf ssmfs 
2008:18 ”strål-
säkerhetsmyn-
dighetens all-
männa råd om 
begränsning av 
allmänhetens 
exponering för 
elektromagne-
tiska fält”. 

25% ssmfs 2008:18 
baseras på europe-
iska rådets rekom-
mendation
”1999/519/eg: 
”rådets rekommen-
dation av den 12 juli 
1999 om begräns-
ning av allmänhetens 
exponering för
elektromagnetiska fält 
(0 hz-300 ghz)”
preciseringen om 
elektromagnetiska fält 
lyder: ”exponeringen 
för elektromagnetiska 
fält i arbetslivet och 
i övriga miljön är så 
låg att människors 
hälsa och den biolo-
giska mångfalden inte 
påverkas negativt.”

ingen regelbunden 
uppföljning sker. 

sverige har 
rådighet fullt 
ut.
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* kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

48 Socialstyrelsen.
49 Redovisas enligt regeringsuppdraget ”Solbeteende” senast den 1 februari 2016 till 

Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).
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INGEN ÖVERGÖDNING
ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ  
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller  
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Regeringen har fastställt fyra preciseringar: 

PÅVERKAN PÅ HAVET: Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar 
och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser. 

PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN: Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark leder inte till 
att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande 
ämnen i någon del av Sverige. 

TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt för- 
ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

TILLSTÅND I HAVET: Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning  
enligt havsmiljöförordningen (2010:134).

Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Belastningen av näringsämnen minskar och i vissa områden minskar övergöd-
ningssymptomen, men ännu påverkas stora delar av Sverige. Återhämtningstiden 
i miljön är lång och alla de insatser som är viktiga för måluppfyllelse kommer ta 
lång tid att genomföra. Speciellt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön.
I både styrmedelsanalysen och i förslagen på insatser har fokus legat på styrmedel 
och insatser riktade mot jordbrukets utsläpp till vatten. Det är dock viktigt att 
betona att det även inom andra sektorer som bidrar med utsläpp av kväve och 
fosfor, är angeläget med ytterligare styrning för att målet ska kunna nås.
Analysen visar att de centrala styrmedlen styr i rätt riktning men att de inte är 
tillräckliga för att minska jordbrukets påverkan i den omfattning som krävs för 
att nå miljökvalitetsmålet. Frivilligheten inom landsbygdsprogrammets miljöer-
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sättningar gör att det inte är säkert att det är de mest kostnadseffektiva åtgärderna 
som genomförs. Andra styrmedel är också nödvändiga för att på sikt uppnå det 
önskade miljötillståndet för vatten påverkade av jordbruk.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår följande insatser för att minska jordbru-
kets övergödningspåverkan:

• Ökade resurser inom landsbygdsprogrammet till åtgärder för minskad 
näringsbelastning

• Ökad ersättning till kostnadseffektiva åtgärder
• Utredning av implementering av närsaltsbalanser på gårdsnivå
• Utredning av finansiering av åtgärder med en skatt på handelsgödsel
• Minskad konsumtion av livsmedel som bidrar till övergödning

För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt är det också avgörande att vat-
tendirektivets och havsmiljödirektivets kommande åtgärdsprogram genomförs och 
följs upp. Det är också viktigt att Sverige bidrar till höga ambitionsnivåer i det 
internationella arbetet för att minska utsläpp av övergödande ämnen.

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
Nedan redovisas nuvarande situation för den miljökvalitet eller det tillstånd som 
respektive precisering beskriver. 

1.1.1 PÅVERKAN PÅ HAVET

Enligt Helcoms ministermöte hösten 2013 behöver Sverige minska närsaltsbe-
lastningen till Östersjön med 530 ton fosfor samt 9245 ton kväve, relativt till 
belastningsnivån Sverige hade 1997–20031. Betinget gäller för Egentliga Östersjön, 
Kattegatt och Finska viken, men det finns inget utrymme att öka belastningen till 
andra bassänger. 

Enligt preliminära resultat har Sverige snart uppnått alla belastningsmål för 
kväve, och har även minskat belastningen ytterligare till vissa bassänger2. Vad det 
gäller minskning av fosfortillförsel går det långsammare. Sverige har lyckats med 
21 procent av minskningskravet till Egentliga Östersjön, och fosforbelastningen 

1 Helcom, 2013. Helcom Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action to 
implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October, 2013. http://Helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20
declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf.

2 Proposal for a CART follow-up system: https://portal.Helcom.fi/meetings/LOAD%20
8-2014-.180/MeetingDocuments/3-3%20draft%20CART%20follow-up%20system.pdf .
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har minskat även till andra bassänger. Belastningen till Bottenviken har ökat med 
omkring lika mycket som belastningen till Egentliga Östersjön har minskat.

Atmosfärisk kvävedeposition är en betydande belastningskälla till Östersjön, 
vilken ger omkring 200 000 ton per år, eller en fjärdedel av totala kvävebelast-
ningen3. En femtedel av detta kommer från sjöfarten i Östersjön och utsläppen av 
kväveoxider från internationell sjöfart fortsätter att öka4. Atmosfärisk belastning 
har annars minskat stadigt under åren. Sedan 2007 verkar dock minskningen ha 
avtagit. Eftersom luftutsläppen har minskat (förutom för sjöfart) kan detta bero 
på ändrade väderförhållanden.

Den stora utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön leder till att fosfor, som 
tidigare var lagrad i sediment, frisätts till vattnet, så kallad internbelastning. Den-
na internbelastning är en betydande fosforkälla till Östersjön och resultat visar 
att transport av fosfor från sedimenten till ytvattnet är lika stor som från landba-
serade belastningskällor5. För en hållbar lösning till övergödningsproblematiken 
behöver man ta hänsyn till både externa och interna näringskällor.

Källfördelningen av antropogen nettobelastning av kväve och fosfor till havs-
bassängerna visas i figur 7.1. Belastningen från jordbruksmark dominerar i södra 
Sverige både för kväve och för fosfor. I norra Sverige står punktkällor för stora 
bidrag av både kväve och fosfor, och för kväve är även deposition på vatten bety-
dande.

 
 

3 Shamsudheen, S.V., J. Bartnicki, A. Gusev and Wenche Aas, 2014, Atmospheric supply 
of nitrogen, lead, cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2014, EMEP 
Centres Joint Report for Helcom, EMEP/MSC-W Technical Report 2/2014, October 2014, 
ISSN 03322-9879.

4 http://Helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hazardous-substances/emissions-
from-baltic-sea-shipping (hämtad 2015-03-24).

5 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., 2014. Impact of saltwater inflows on 
phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study', Tellus A 66(0).

Figur 7.1. Källfördelningen av antropogen nettobelastning 
av kväve och fosfor till havsbassängerna

 KÄLLA: SMED

Källfördelning av antropogen nettobelastning av kväve (till vänster) och fosfor (till höger) år 2011. 
Förkortningen ”karv” står för kommunala avloppsreningsverk.
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har minskat även till andra bassänger. Belastningen till Bottenviken har ökat med 
omkring lika mycket som belastningen till Egentliga Östersjön har minskat.

Atmosfärisk kvävedeposition är en betydande belastningskälla till Östersjön, 
vilken ger omkring 200 000 ton per år, eller en fjärdedel av totala kvävebelast-
ningen3. En femtedel av detta kommer från sjöfarten i Östersjön och utsläppen av 
kväveoxider från internationell sjöfart fortsätter att öka4. Atmosfärisk belastning 
har annars minskat stadigt under åren. Sedan 2007 verkar dock minskningen ha 
avtagit. Eftersom luftutsläppen har minskat (förutom för sjöfart) kan detta bero 
på ändrade väderförhållanden.

Den stora utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön leder till att fosfor, som 
tidigare var lagrad i sediment, frisätts till vattnet, så kallad internbelastning. Den-
na internbelastning är en betydande fosforkälla till Östersjön och resultat visar 
att transport av fosfor från sedimenten till ytvattnet är lika stor som från landba-
serade belastningskällor5. För en hållbar lösning till övergödningsproblematiken 
behöver man ta hänsyn till både externa och interna näringskällor.

Källfördelningen av antropogen nettobelastning av kväve och fosfor till havs-
bassängerna visas i figur 7.1. Belastningen från jordbruksmark dominerar i södra 
Sverige både för kväve och för fosfor. I norra Sverige står punktkällor för stora 
bidrag av både kväve och fosfor, och för kväve är även deposition på vatten bety-
dande.

 
 

3 Shamsudheen, S.V., J. Bartnicki, A. Gusev and Wenche Aas, 2014, Atmospheric supply 
of nitrogen, lead, cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2014, EMEP 
Centres Joint Report for Helcom, EMEP/MSC-W Technical Report 2/2014, October 2014, 
ISSN 03322-9879.

4 http://Helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hazardous-substances/emissions-
from-baltic-sea-shipping (hämtad 2015-03-24).

5 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., 2014. Impact of saltwater inflows on 
phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study', Tellus A 66(0).

Figur 7.1. Källfördelningen av antropogen nettobelastning 
av kväve och fosfor till havsbassängerna

 KÄLLA: SMED

Källfördelning av antropogen nettobelastning av kväve (till vänster) och fosfor (till höger) år 2011. 
Förkortningen ”karv” står för kommunala avloppsreningsverk.
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Källfördelning av antropogen nettobelastning av kväve (till vänster) och fosfor (till höger) år 20116. 
Förkortningen ”karv” står för kommunala avloppsreningsverk.

1.1.2 PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN

Om halterna av övergödande ämnen blir alltför höga, kan även landekosystemen 
påverkas. Det sker genom förändringar i markkemi och förändringar i vegetatio-
nen mot mer kvävegynnade arter. På grund av högre atmosfärisk belastning av 
kväve är problemet störst i södra Sverige. I Skåne uppskattas nedfallet över öppet 
fält till 7–17 kg kväve per hektar och år, vilket kan jämföras med den kritiska 
belastningen, som är uppskattad till 3–6 kg kväve per hektar och år i Götaland7.

6 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

7 Naturvårdsverket, 2002. Kritisk belastning för svavel och kväve. Rapport 5174.  
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/
Documents/publikationer/620-5174-1.pdf
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Dock har utsläppen av kväveoxider i Sverige minskat kraftigt (om man bortser 
från internationell sjöfart) och ligger sedan flera år under nivån i EU:s takdirektiv 
för utsläpp av luftföroreningar8. Nedfallet av kväve har däremot legat på en rela-
tivt konstant nivå sedan 1990. Nu har emellertid en statistiskt säkerställd minsk-
ning uppmätts för perioden 2000–20139.

Skogsmark läcker naturligt näringsämnen till grund- och ytvatten. Vid föränd-
ringar i tillförseln av näringsämnen eller skogens förmåga att ta upp näringen, kan 
detta läckage öka eller minska. För att undvika att skogens vegetation påverkas, 
eller att läckaget av kväve ökar, bör tillförseln av kväve inte överskrida den kri-
tiska belastningen.

Förekomsten av nitratkväve ger en indikation på om marken läcker kväve.  
Miljöövervakningsdata som innefattar kvävestatusen i skogsmark (i Krondropps-
nätet mäts markvattenkemi för närvarande på drygt 60 skogsytor i Sverige) visar 
på mycket låga nitratkvävehalter på merparten av skogsytorna. I sydvästra Sve-
rige, framför allt Skåne och Halland, är det dock vanligt med kraftigt förhöjda 
nitratkvävehalter10 11. Nästan allt kväve tas upp i skogsmark i större delen av 
Sverige, men så är inte fallet i den sydvästligaste delen12, som tar emot mest kväve-
nedfall och där ackumuleringen av kväve i marken är som störst. Mätningarna 
indikerar att nitratkväve kan läcka ut till grund- och ytvatten i sydvästra Sverige.

1.1.3 TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN

Vattenmyndigheternas bedömning av ekologisk status för näringsämnen enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten13 (vattendirektivet) visar att 88 procent av vatten-
dragen, 90 procent av sjöarna och 41 procent av kustvattenförekomsterna upp-
når minst god status14 (figur 7.2). Vid den förra bedömningen, gjord 2009, var 
motsvarande siffror: 89 procent av vattendragen, 93 procent av sjöarna och 35 
procent av kustvattenförekomsterna. Dock är nästan hälften av vattendragen och 
en tredjedel av sjöarna fortfarande oklassade. I kustvattnet har mer än 90 procent 
klassats denna gång, jämfört med 73 procent 2009. 

8 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=91&pl=1
9 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=100&pl=1
10 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Skånes 

Luftvårdsförbund: Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län. Resultat från Krondroppsnätet 
t.o.m. september 2013. IVL rapport B 2169.

11 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Länsstyrelsen 
i Halland: Tillståndet i skogsmiljön i Halland län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. 
september 2013. IVL rapport B 2178.

12 Akselsson, C., Belyazid, S., Hellsten, S., Klarqvist, M., Pihl-Karlsson, G., Karlsson, P.E. och 
Lundin, L., 2010. Assessing the risk of N leaching from Swedish forest soils across a steep 
N deposition gradient in Sweden. Environmental Pollution 158, 3588-3595.

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

14 Resultat från VISS: http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&Re
portUnitSearch=128&watertype=AW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdat
era&area=10%2C1.
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Figur 7.2. Senaste statusklassning för näringsämnen enligt vattenförvaltningen

KÄLLA: VISS, HTTP://EXT-WEBBGIS.LANSSTYRELSEN.SE/VATTENKARTAN/INDEX.ASPX?BOOKMARK=1151 (2015-03-25

Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status
Oklassad
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Över 70 procent av de platser där halten av kväve (nitrat) i grundvatten under-
sökts, visar låga halter av kväve15. Nästan 19 procent av provtagningsplatserna 
visar dock påtaglig kvävepåverkan med halter som är typiska för jordbruksom-
råden. Dessa data kommer främst från prover från enskilda brunnar. Det finns 
problem även i större vattentäkter. Förhöjda nitrathalter i två vattentäkter i Skåne 
ledde till att statusen för dem bedömdes vara otillfredsställande med avseende på 
nitratkväve16.

1.1.4 TILLSTÅND I HAVET

Helcoms senaste internationella bedömning av miljötillståndet i svenska havs-
områden17 visade att god miljöstatus inte nåddes i utsjön mellan Kattegatt och 
Bottenviken. Statusen var sämst i Egentliga Östersjön och Finska Viken. I Skager-
raks utsjö är statusen god, enligt Ospars statusbedömningen från 200818.

Preliminära data från SMHI19 visar att omkring 25 procent av bottnarna i 
Egentliga Östersjön, Finska viken samt Rigabukten är drabbade av syrebrist och 
att 15 procent är helt syrefria. Under perioden 1960–1999 var stora områden 
påverkade av syrebrist medan helt syrefria områden endast förekom i få djupom-
råden. Efter 1999 har både ytan och volymen av syrefria områden ökat, till att 
vara konstant förhöjda.

Förekomst av stora områden som är drabbade av syrebrist, eller som är helt 
syrefria i Östersjön, är inte bara ett allvarligt symptom på övergödning. De syre-
fria sedimenten är dessutom en betydande källa till fosforläckage, så kallad intern-
belastning. Delar av denna fosfor har nått Egentliga Östersjöns ytvatten så att 
halterna numera är lika höga som i början av 1990-talet20.

Inflöde av syrerikt och kallt djupvatten till Östersjön är viktigt för att förbättra 
situationen i bottenvattnet och i december 2014 uppmättes ett större inflöde 
genom Öresund och Bälten21. Det är dock osäkert vilken effekt inflödet kommer 
att få på syresituationen eftersom vattnet var ovanligt varmt, vilket innebär att det 

15 SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten, SSGU Rapport 2013-01,  
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1301-rapport.pdf.

16 Resultat från VISS:: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE621503-143207; http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE626661-132830.

17 Helcom, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007 – 2011 – A concise thematic 
assessment, Baltic Sea Environment Proceedings No. 143, http://www.Helcom.fi/Lists/
Publications/BSEP143.pdf.

18 Ospar 2010. Ospar Commission, 2010, “Quality Status Report 2010. OSPAR Commission, 
London, 176 pp. Available online at http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_
complete_EN.pdf.

19 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia, 1960-
2014. Report Oceanography No. 50, 2014.

20 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14, sidan 49.
21 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia, 1960-

2014. Report Oceanography No. 50, 2014.
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håller lägre syrehalter. Dessutom kan en högre temperatur öka nedbrytningen av 
organiskt material vilket ytterligare kan förvärra syresituationen.

För att skynda på återhämtningen pågår forskning och experiment, dels i form 
av utveckling och utvärdering av teknik som kan låsa fast fosforöverskottet i 
bottensedimentet, dels i form av utvecklande av teknik som tar hand om fosfor-
överskottet på land22.

Fosforöverskottet gör att risken för cyanobakterieblomningar ökar i Östersjön. 
Sommaren 2014 var stilla och varm, vilket ledde till att årets blomning pågick 
oavbrutet under fem veckor23. Medan centrala Östersjön blev drabbad av alg-
blomningen, var mängden växtplankton i vattnet i östra Finskaviken mycket lägre 
än under 2013. Detta förklaras med att utsläpp från S:t Petersburgs avloppsvatten 
samt gödselfabriken vid Lugafloden har minskat fosforbelastning med omkring 
3000 ton per år sedan 201224.

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
Nedan redovisas vad som hänt sedan förra fördjupade utvärderingen 201225 när 
det gäller förutsättningarna för att nå den miljökvalitet eller det tillstånd som 
målet beskriver. För att komma till rätta med övergödningsproblematiken krävs 
insatser på alla nivåer.

1.2.1 NATIONELLA INSATSER

Diffusa närsaltsutsläpp kräver konkreta åtgärder på lokal nivå. I flera avrinnings-
områden har lokala föreningar genomfört åtgärder som har gett mätbar effekt på 
näringstillståndet. Genom bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag) har 
flera projekt inriktade mot övergödning kunnat stödjas, såsom strukturkalkning, 
anläggning av våtmarker och fosfordammar, små reningsverk, tömningsstationer 
för båttoaletter och bättre tillsyn för enskilda avlopp.

I flera sjöar och instängda havsvikar har årtionden av övergödning lett till att 
själva sjön eller viken blivit källa till sin egen övergödning, trots att externa belast-
ningen har reducerat avsevärt. Man har börjat utveckla tekniker för att hantera 
denna internbelastning. Vid Barnarpasjön i Jönköpings län26 testas en muddrings-
anläggning som tar upp bottensediment från sjön. I Stockholms skärgård har en 

22 Rydin, E., 2014. Inactivated phosphorus by added aluminum in Baltic Sea sediment. 
Estaurine, Coastal and Shelf Science 151, 181-185.

23 http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utbredd-algblomning-i-sommar-1.77765.
24 http://www.syke.fi/svFI/SYKE_Info/Kommunikationsmaterial/Pressmeddelanden/

Syrelaget_i_Ostersjons_huvudbassang_har_(31130).
25 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 

Rapport 6500.
26 http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/naturvardochskotselavgronomraden/

vattenochvatmarker/overgodningivatten/barnarpasjon/restaureringavbarnarpasjon.4.27990
14d141eec0b369209.html.
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liknande situation gjort att man har försökt fälla ut fosfor från vattenpelaren 
genom att tillsätta aluminium (samma metod som används i reningsverk). BOX-
projektet i Byfjorden utnyttjade en annan teknik, genom att pumpa ytvatten under 
haloklinen ökades vattenomblandningen kraftigt, vilket ledde till förbättrade syre-
förhållanden och bindning av fosforn tillbaka i sedimentet27.

Jordbruket är den största källan till antropogent närsaltsutsläpp i Västerhavet 
och Egentlig Östersjön28. Flera nationella aktiviteter syfta till att minska närings-
läckaget. Inom landsbygdsprogrammet kan man söka miljöersättningar för olika 
åtgärder och stöd för miljöinvesteringar. Genom projektet Greppa Näringen, som 
infördes 2001, kan lantbrukare få rådgivning om minskning av näringsläckaget 
vid gödsling och minskning av klimatgasutsläpp samt om säker användning av 
växtskyddsmedel. Läs mer i kapitel 2.

Inom ramen för de åtgärds- och förvaltningsplaner som Sveriges fem regionala 
vattenmyndigheter lade fram 2009, har insatser genomförts. Dock finns det fort-
farande ett stort glapp mellan de åtgärder som är planerade och nödvändiga för 
att uppnå god ekologisk status i söt- och kustvatten och de som har genomförts 
hittills. 

Vattenmyndigheterna genomför under våren 2015 samråd kring förslag till 
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inför nästa förvaltningscykel,  
2015–202129. Att åtgärderna som är riktade mot övergödning genomförs är avgö-
randet för att på sikt nå den miljökvalitet som eftersträvas i miljökvalitetsmålet.

De känsliga områdena, vilka utpekats enligt EU:s nitratdirektiv har fått en 
större utbredning från och med 1 januari 201330 i och med översynen av dessa 
områden. I nitratkänsliga områden finns strängare bestämmelser för att minska 
kväveförluster till ytvatten och grundvatten jämfört med i resten av landet. I dessa 
områden har särskilda åtgärdsprogram upprättats. Liksom tidigare är större delen 
av södra Sveriges kustlandskap definierat som nitratkänsligt. Se mer om nitrat-
direktivet i kapitel 2.

27 https://www.havochvatten.se/download/18.
b62dc9d13823fbe78c80003223/1348912824427/evaluation-box-and-proppen-projects-
english.pdf .

28 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

29 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx.

30 Jordbruksverket, 2014. Översyn av nitratkänsliga områden 2014. SJV Rapport 
2014:11, tillgänglig online: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/
ingenovergodning/omradenkansligaforvaxtnaringslackage.4.4b00b7db11efe58e6
6b8000929.html.
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Exemplet ”enskilda avlopp”:
Läckage av näringsämnen från små enskilda avloppsanläggningar är fortfarande 
ett stort problem. Ungefär en miljon hushåll i Sverige har inte tillgång till kommu-
nal avloppsrening utan har små avloppsanläggningar. Dessa anläggningar utgör en 
betydande källa av övergödande ämnen till Sveriges vatten.

Fastighetsägarna ansvarar för anläggningens funktion och service, men saknar 
ofta kunskap och motivation. Endast 1–2 procent av de bristande anläggningarna 
åtgärdas per år. Det finns ett stort behov av förstärkta insatser för att påskynda 
åtgärdandet av undermåliga små avloppsanläggningar.

Havs- och vattenmyndigheten har i ett regeringsuppdrag utrett nödvändiga för-
ändringar i regelverket kring enskilda avlopp, och föreslagit åtgärder och insatser 
för att öka åtgärdstakten och minska utsläppen31. Konsekvensanalysen visar att 
tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem, liksom effektiv tillsyn och prövning 
behövs för att öka åtgärdstakten. 

Kommunerna är både prövnings- och tillsynsmyndighet för avlopp för upp 
till och med 2 000 personer. Även om många kommuner bedriver ett omfattande 
arbete med tillsyn, och ställer krav på åtgärder så upplever man att arbetet är 
tidskrävande och ofta ineffektivt. Under 2014 utvecklade Havs- och vattenmyn-
digheten vägledningsmaterial för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar32. 
Under 2014 genomfördes även en riktad utlysning på 3,5 miljoner kronor för att 
inhämta och sprida kunskap samt utveckla metoder för att minska utsläpp av 
övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

1.2.2 INTERNATIONELLA INSATSER

Miljöministrarna från Helcoms medlemsländer (inklusive Ryssland och EU) 
undertecknade en reviderad Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, 
BSAP)33 2013. Avtalet har en mycket starkare vetenskaplig bas än tidigare. Planen 
beskriver hur Östersjön utan övergödning skulle se ut, vilka minskningar i när-
saltsbelastning som krävs, hur dessa ska fördelas bland länderna och hur lång tid 
det kommer ta innan man ser effekterna. 

För att komma till rätta med sjöfartens ökande atmosfäriska kvävebelastning 
skulle kvävekontrollområden (NECA) i Östersjön och Nordsjön kunna upprättas 

31 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små 
avloppsanläggningar, slutrapport av regeringsuppdrag enskilda avlopp, Havs- och 
vattenmyndighetens rapportering 2013-09-13.

32 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Vägledning och exempel för effektiv tillsyn av små 
avlopp. Rapport 2015:1. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/avlopp/effektiv-
tillsyn-av-sma-avlopp.html.

33 Helcom, 2013. Helcom Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action to 
implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October, 2013. http://Helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20
declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf.
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genom internationellt arbete inom IMO34 och Helcom. Detta innebär att nya far-
tyg som ska trafikera området måste byggas med särskild reningsteknik för kväve. 
Införandet av NECA-områden var ursprungligen planerat för inom Aktionsplanen 
för Östersjöns reduktionsmål men finns ännu inte på plats. Helcom-länderna har 
tillsammans tagit fram ett förslag till ansökan och förhandlingar pågår när en 
sådan ansökan skulle kunna skickas in till IMO och vilka årtal som skulle kunna 
vara lämpliga för införande. Se även mer om NECA i utvärderingen av miljökvali-
tetsmålet Bara naturlig försurning.

Genom BSAP-arbetet har förbättringsarbete i Östersjön skett. Ett ryskt-finskt 
samarbete har identifierat gödselfabriken vid Lugafloden i Ryssland som en 
extremt stor näringskälla. Utsläppsminskningen som har skett därifrån sedan 
2012 är omkring sex gånger större än Sveriges reviderade beting, eller omkring 
samma som Sveriges totala nettofosforbelastning till havet från alla källor (inklu-
sive naturliga bakgrund).

I Finland fortsätter arbetet att identifiera och åtgärda gamla fosforgipsdeponier 
för att minska deras läckage.

Atmosfärisk kvävedeposition orsakar fortfarande övergödning över stora delar 
av Europa. I en revidering av EU:s utsläppstakdirektiv, som reglerar medlems- 
ländernas kväveutsläpp till luft, föreslås strängare krav som ska nås 2020, och 
ännu strängare krav kan börja gälla år 203035. Detta förväntas leda till minskad 
atmosfärisk kvävedeposition över hela Europa, inklusive Östersjön. Det pågår 
även en revidering av Göteborgsprotokollet inom FN:s luftvårdskonvention  
(CLRTAP) för att ytterligare begränsa utsläppen av bland annat kväveoxid,  
svaveloxid, ammoniak, flyktiga organiska ämnen och partiklar36. Se även utvärde-
ringen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

1.2.3 FORSKNINGSINSATSER

Förståelsen för övergödningsproblematiken samt interaktioner mellan övergöd-
ning och andra miljöproblem, som överfiske, ökar. Regeringsuppdraget Planfish 
avrapporterades under 201337. Projektet visade att ett starkt rovfiskbestånd i  
Östersjön är viktig för att minska övergödningssymptom. Experiment visade att 
ökad gödsling ledde till försämring av vattenkvaliteten bara när rovfisken var 
borta. Detta motiverar kombinerade åtgärder, såsom habitatrestaurering, som kan 
gynna fiskbeståndet och motverka övergödningssymptom.

34 International Maritime Organisation (Internationella sjöfartsorganisationen).
35 EU COM, 2013. Clean Air Programme for Europé. http://ec.europa.eu/environment/air/

clean_air_policy.htm.
36 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 

luftvårdspolitik. Slutredovisning av uppdraget att ta fram underlag inför förhandlingarna 
om översyn av EU:s luftvårdspolitik. NV-10577-11.

37 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Planfish: regeringsuppdrag. Havs- och 
vattenmyndighetens rapport 2013-12-11.
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1.3 De centrala problemen för målet 
Miljökvalitetsmålet definieras av fyra preciseringar, vilka innefattar tillstånd 
och påverkan på havet, påverkan på landmiljön och tillstånd i sötvatten och 
kustvatten. Belastning av övergödande ämnen kommer främst från atmosfäriskt 
nedfall, från punktkällor (till exempel reningsverk och industrier) och från dif-
fusa källor (till exempel jord- och skogsbruk). Enligt anvisningen för fördjupad 
utvärdering skulle en avgränsad styrmedelsanalys göras för något/några utvalda 
centrala miljöproblem. I denna analys fokuserar Havs- och vattenmyndigheten på 
jordbrukets belastning på vatten eftersom jordbruket fortfarande är den största 
antropogena källan till utsläpp av övergödande ämnen till vatten. De preciseringar 
som berörs är Påverkan på havet och Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten. Utöver jordbruket finns det flera andra sektorer och källor som 
bidrar till övergödningen.

Styrmedel som kopplar till atmosfäriskt nedfall av kväve behandlas i utvärde-
ringarna av miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning.

2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

I detta avsnitt genomförs en bedömning av miljöeffekten av två befintliga styr-
medel som bedöms som centrala för att minska näringsbelastningen från jordbru-
ket. Vidare beskrivs viktiga faktorer utöver de två analyserade styrmedlen som 
påverkar jordbruket, och slutligen nämns osäkerheter i bedömningarna av styr-
medlen.

2.1 Metod för styrmedelsanalysen
Prioriteringen och analysen av styrmedel är baserad på tidigare utvärde- 
ringar38 39 40 41 samt expertbedömningar utifrån en sammanställd bruttolista över 
relevanta styrmedel. Prioriteringarna har även stämts av med ett antal berörda 

38 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

39 Nilsson, A, 2013. Regulating zero eutrophication, Stockholm University.
40 HMI, 2014. Utveckling av indikatorer för samhällsfenomen som påverkar utsläpp av 

näringsämnen till havet, HMI rapport nr 2014:1.
41 Naturvårdsverket, 2014. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 

etappmål 2014.
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myndigheter42. Expertbedömningarna har genomförts inom Havs- och vatten-
myndigheten i gruppdiskussioner. Bedömningarna gjordes utifrån en metod för 
semikvantitativa expertbedömningar, en variant av den metod som utvecklats 
för bedömning av det holländska åtgärdsprogrammet43 i marin miljö inom havs-
miljödirektivet44. Expertbedömningar har använts då underlaget i form av tidigare 
rapporter och artiklar inte varit tillräckligt för att bedöma de prioriterade styr-
medlens effekt på miljötillståndet. Styrmedlets potential definieras som effekten 
av styrmedlet givet att det finns tillräckligt kunskapsunderlag för de bedömningar 
som behöver göras, att den som fattar beslut har tillräcklig kompetens och, när 
det gäller administrativa styrmedel, att processen ansökan/anmälan, liksom till-
stånd, tillsyn, föreläggande m.m. fungerar bra. Metoden utgörs av att sakkunniga 
får i uppgift att uppskatta styrmedlens betydelse för relevanta preciseringar inom 
miljökvalitetsmålet; dels potentialen om styrmedlet var perfekt implementerat, 
dels styrmedlets faktiska miljöeffekt. Detta gjordes för dagens läge (2014) och för 
målåret 2020 utifrån en fyra-gradig skala:

1=minskar belastningen med mindre än 10 procent
2=minskar belastning med 10 procent till 30 procent
3=minskar belastning med 30 procent till 60 procent
4= minskar belastningen med mer än 60 procent

I gruppdiskussionerna om skillnaden mellan potentialen och det faktiska utfallet 
av styrmedlen, fångas implementeringshinder upp. 

Även en kartläggning av vilka aktiviteter, belastningar och styrmedel som påver-
kar miljötillståndet inom miljökvalitetsmålet, har genomförts. Kartläggningen 
visar på att samhällets aktiviteter skapar belastningar som i vissa fall leder till 
miljöförsämring av tillståndet i vattenmiljön. Det i sin tur kan påverka människors 
välbefinnande negativt, vilket redovisas i termer av förändrade ekosystemtjäns-
ter. DPSIR-ansatsen har använts för kartläggningen, vilket innebär att man i sin 
analys systematiskt beskriver drivkrafter (externa samt sektorer/aktörer, kapitel 
2), belastningar, aktuell miljöstatus (kapitel 1), påverkan (till exempel på eko-
systemtjänster, kapitel 2) och respons i form av styrmedel och åtgärder (kapitel 2 
och 5)45.

42  Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, SGU, MSB, Boverket och Trafikverket.

43 WaterDienst, 2011. Measures for the Marine Strategy Framework Directive – First 
overview of potential measures, related costs and effects of implementing the Marine 
strategy.

44 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi).

45 EEA, 2014. http://ia2dec.ew.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182/, 
2014-10-16.
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2.2 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
I följande avsnitt presenteras först en kartläggning över de aktiviteter, belastningar 
och styrmedel som påverkar miljökvalitetsmålet. Sedan följer beskrivningarna och 
bedömningarna av de prioriterade styrmedlen.

2.2.1 INLEDANDE KARTLÄGGNING

De sektorer som har påverkan på övergödning är främst jordbruk46, följt av indu-
stri (pappers- och massaindustri, energisektorn47, gruvbrytning samt järn- och stål-
framställningen48) och kommunala reningsverk samt enskilda avlopp49 50. Påver-
kan kommer också från skogsbruk, transportsektorn, luftburna utsläpp från andra 
länder, vattenbruk och tätorter (dagvatten)51. En mer detaljerad aktörsanalys visar 
att viktiga aktörer finns inom livsmedelsproduktionen, grossistverksamheterna och 
dagligvaruhandeln52. Utifrån den här bakgrunden har jordbrukets bidrag till över-
gödningen pekats ut som centralt miljöproblem.

Det finns många styrmedel som påverkar jordbruket och nivåerna av utsläpp 
av näringsämnen, det vill säga kväve och fosfor. I figur 7.3 illustreras de viktigaste 
styrmedlen för att påverka jordbrukets läckage av kväve och fosfor. I figur 7.3 
illustreras även miljöpåverkan från detta läckage i form av ekosystemtjänster. Eko-
systemtjänsterna är uppdelade i två kolumner, den första kolumnen avser stöd-
jande och reglerande ekosystemtjänster. Dessa kan i sin tur påverka möjligheterna 
att producera de försörjande och kulturella ekosystemtjänsterna, de som redovisas 
i den andra kolumnen. 

46 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

47 SCB, 2012. http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0106/2012A01/MI0106_2012A01_SM_
MI22SM1401.pdf

48 HMI, 2014. Utveckling av indikatorer för samhällsfenomen som påverkar utsläpp av 
näringsämnen till havet, HMI rapport nr 2014:1.

49 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

50 Nilsson, A, 2013. Regulating zero eutrophication, Stockholm University.
51 SMED, 2014. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 

uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, 2014.
52 HMI, 2014. Utveckling av indikatorer för samhällsfenomen som påverkar utsläpp av 

näringsämnen till havet, HMI rapport nr 2014:1.
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Illustration över styrmedel (blå boxar) som verkar för att minska näringsläckaget från jordbruket och 
de ekosystemtjänster som påverkas av utsläppen (gröna boxar)53 . (+) indikerar en positiv påverkan 
och (–) en negativ påverkan.

2.2.2 ANALYS AV STYRMEDLENS EFFEKT

Av de styrmedel som presenteras i kartläggningen ovan, har följande centrala styr-
medel prioriteras då de, jämfört med de andra styrmedlen, bedöms ha relativt stor 
effekt på att minska jordbrukets utsläpp av fosfor och kväve.

1. Nitratdirektivet (Rådets direktiv 91/676/EEG) införlivat i svensk lagstiftning 
2. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar (2007–2013) och Greppa  

näringen

Prioriteringarna och styrmedelsanalyserna har gjorts utifrån expertbedömningar 
och tidigare utvärderingar, vilka har beskrivits i början av kapitel 2. Detta betyder 
inte att övriga styrmedel har underordnad betydelse. I bedömningen ansågs  

53 Biogeokemiska kretslopp – omsättning av näringsämnen (kväve och fosfor), kol och syre, 
inklusive vattenomsättning. Primärproduktion – produktion av växtplankton och alger 
utifrån solljus och näringsämnen (fotosyntesen) som är grunden för allt liv. Näringsvävens 
dynamik – vem äter vem? Uppbyggnaden av näringskedjan från det att växtplankton 
bildas till att döda djur och växter bryts ner. Livsmiljö – alla arters olika livsmiljö som är 
förutsättningar för att en art ska utvecklas och fortleva.

Figur 7.3. Styrmedel och ekosystemtjänster

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN.

Illustration över styrmedel (blå boxar) som verkar för att minska näringsläckaget från jordbruket 
och de ekosystemtjänster som påverkas av utsläppen (gröna boxar). (+) indikerar en positiv 
påverkan och (–) en negativ påverkan.
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Helcoms aktionsplan för Östersjö (BSAP), havsmiljödirektivet och vattendirektivet 
också som viktiga styrmedel. Dock bortprioriterades BSAP då det är en icke- 
bindande plan med främst rekommenderade åtgärder. Då havsmiljödirektivets 
första åtgärdsprogram ännu inte trätt i kraft, har effekten av det inte kunnat 
utvärderas. Slutligen ansågs vattendirektivets förra åtgärdsprogram bli alltför 
omfattande att analysera för att det skulle vara genomförbart inom ramen för det 
här uppdraget. 

Bedömningarna nedan bör inte per automatik adderas, då det potentiellt kan 
leda till en överskattning av styrmedlens effekt. Styrmedelsanalysens resultat sam-
manfattas i tabell 7.1.

2.2.2.1 Nitratdirektivet införlivat i svensk lagstiftning 
1. Beskrivning av styrmedlet
Nitratdirektivet54 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket 
trädde i kraft 1993. Nitratdirektivets mål är att skydda vattenkvaliten i Europa 
genom att förhindra att nitrater från jordbruket förorenar grund- och ytvattnet 
samt genom att främja användandet av goda jordbruksmetoder55. Nitratdirektivet 
är införlivat i svensk lagstiftning genom 9 och 12 kap. Miljöbalken, förordningen 
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 
EU:s nitratdirektiv ställer krav på att medlemsländerna vart fjärde år ser över de 
områden som är känsliga för nitrater. Särskilda krav för lagring och spridning 
av gödsel ska gälla i dessa områden. Vid den senaste översynen av nitratkänsliga 
områden, 2014, bedömdes att en mindre utökning av områdena behövde göras56. 

De nitratkänsliga områdena omfattar nu 75 procent av Sveriges åkerareal. De 
mest långtgående kraven gäller i Skåne Halland och Blekinge, därefter kommer 
kustområdet följt av slättområdena i Göta- och Svealand. Övriga delar av Sve-
rige räknas inte som nitratkänsliga, men även här finns olika krav för lagring och 
spridning av gödsel. I nitratkänsliga områden ska kvävetillförseln begränsas så att 
tillgången på lättillgängligt kväve inte är större än vad grödan kan ta upp. På jord-
bruksföretag ska därför gödslingsbehovet av kväve beräknas utifrån den förvän-

54 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas 
av nitrater från jordbruket

55 Europeiska kommissionen, 2014. http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/
index_en.html, 2014-12-01

56 Landsbygdsdepartementet, 2014. Sveriges rapportering 2014 enligt artikel 3.4 rådets 
direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, 
Regeringskansliet, 28 maj 2014
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tade skörden. Dokumentationen ska ske i exempelvis en växtodlingsplan. Regler 
för nitratkänsliga områden inkluderar bland annat57:

• en förlängd period då gödselspridningsförbud gäller vintertid
• spridningsrestriktioner under hösten
• högre krav på utrymme för lagring av stallgödsel för jordbruk med fler än  

10 djurenheter 
• restriktioner för hur mycket kväve som får spridas med stallgödsel per h 

ektar och år
• begränsningar av hur mycket kväve som får spridas inför höstsådd
• restriktioner vid spridning av gödselmedel i närheten av sjöar och vattendrag

2. Effekten på miljötillståndet avseende övergödning
Det har genomförts en studie för att kvantifiera effekterna av nitratdirektivet i 
EU58 59 60. Studien omfattar beräkningar av nitratutsläpp inom samtliga EU-27 
länder för åren 2000–2008. I studien jämförs ett hypotetiskt scenario för hur  
miljön hade påverkats om nitratdirektivet inte införts, med ett scenario där nitrat-
direktivet var infört. Resultaten indikerar att den genomsnittliga kväveutlakningen 
i samtliga länder minskat med 16 procent perioden 2000–2008. I Sverige visade 
analysen på att nitratdirektivet potentiellt skulle ha gett en minskning av kväve-
utlakningen med upp till 27 procent 2008. 

För att räkna om utsläppen av kväve vid utsläppskällan till belastning av kväve 
till havet, så användes en schablon på en 30-procentig61 minskning generellt, på 
grund av retention62. Belastningsminskningen blir då knappt 20 procent.

57 Jordbruksverket, 2015 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtnaring/
spridagodselmedel/spridagodselmedelikansligaomraden.4.207049b811dd8a513
dc80002765.html, 2015-03-27

58 Velthof, G.L., Lesschen J. P, Webb, J., Pietrzak, S., Miatkowski, Z., Kros, J., Pinto, M. & O. 
Oenema, 2013. The impact of the Nitrates Directive on gaseous N emissions – Final report.

59 Velthof, G.L., Lesschen J.P, Webb, J., Pietrzak, S., Miatkowski, Z., Kros, J., Pinto, M. 
& O. Oenema, 2014. The impact of the Nitrates Directive on nitrogen emissions from 
agriculture in the EU-27 during 2000-2008, Sceince of Total Environment, 468-468, pp 
1225 -1233.

60 SMHI utför en förstudie på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att uppskatta 
nitratdirektivets effekt som grundläggande åtgärd. Kommande publikation under våren 
2015.

61 Naturvårdsverket, 2006. Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet Rapport 5815.
62 Retention är ett samlat begrepp för flera naturliga processer, t.ex. denitrifikation 

och sedimentation, som sker i vattendrag och sjöar och som leder till avskiljning av 
näringsämnen (kväve och fosfor). Retentionen medför att summan av alla utsläpp i ett 
område normalt är större än vad som rinner ut ur området. Jordbruksverket, 2014. 
Översyn av nitratkänsliga områden 2014, rapport 2014:11.
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I expertbedömningen, som utgått från ovan beskrivna underlag, har nitrat-direkti-
vets potential att minska näringsbelastningen bedömts vara relativt god.  
Potentialen hamnade i den lägre delen av spannet på 10–30 procent, det vill säga; 
belastningen från jordbruket skulle kunna dämpas med 10–30 procent jämfört 
med om nitratdirektivet inte fanns. En bedömning av den faktiska effekten på  
miljötillståndet från idag fram till 2020 med befintlig geografisk avgränsning och 
befintlig utformning av reglerna, bedöms vara betydligt lägre. Bedömningen ham-
nade på 1, det vill säga att minskningen av jordbrukets näringsbelastning bedöms 
uppgå till maximalt 10 procent med nuvarande implementering av nitratdirekti-
vet. Skillnaden beror på att det i expertbedömningen bedömdes att en ökad tillsyn 
skulle kunna ha en positiv effekt, samt att en utökning av nitratkänsliga områden 
potentiellt skulle kunna medföra ytterligare positiva effekter i miljön.

3. Hinder
• Ett hinder är att det är oklart om nitratdirektivet uppfyller sin fulla poten-

tial som styrmedel för att minska näringsbelastningen. Ingen specifik svensk 
analys av potentialen med direktivet där man analyserar effekterna av olika 
geografiska avgränsningar har utförts. 

• Ytterligare ett hinder är att arbetet med det nationella genomförandet av 
nitratdirektivet och för vattendirektivet ännu inte är tillräckligt samordnat. 
Det regelverk som följer av nitratdirektivet är ett viktigt styrmedel för att nå 
målet om god ekologisk status inom vattendirektivet, liksom god miljöstatus 
inom havsmiljödirektivet. Ett ökat samarbete mellan Havs- och vattenmyn-
digheten, Statens geologiska undersökning och Jordbruksverket skulle kunna 
leda till ett mer fokuserat arbete för att hitta bra samordning av styrmedel 
och mer kostnadseffektiva lösningar. 

2.2.2.2 Landsbygdsprogrammet (2007–2013) och Greppa näringen
1. Beskrivning av styrmedlet
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har funnits sedan bildandet av EU 
och svarar för cirka 40 procent av EU:s budget. Dess mål är bland annat att 
trygga försörjningen av jordbruksprodukter, garantera rimliga priser på dessa 
till konsumenterna samt att minska effekterna av variationer i utbud och efter-
frågan. Sedan införandet, har ett flertal reformer skett för att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska bli mer marknadsmässig. Idag består politiken av två 
delar, så kallade pelare. Den första pelaren handlar om jordbruksmarknaden och 
stöd till bönder (gårdsstödet) och den andra om miljö- och landsbygdsutveckling 
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(landsbygdsprogrammet)63. Landsbygdsprogrammet utgör cirka 20 procent64 av  
budgeten inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Finansieringen sker till cirka 
50 procent från CAP och resterande från den svenska staten. Det fanns olika stöd 
och ersättningar inom landsbygdsprogrammet 2007–2013 som kunde sökas för 
bland annat landsbygdsutveckling och miljöåtgärder på lokal och regional nivå. 
Det fanns miljöersättningar att söka för de lantbrukare som ville genomföra 
samhälleliga miljötjänster såsom att minska näringsläckaget genom skyddszoner, 
skötsel av våtmark och odling av fånggrödor. Det fanns även stöd för miljöin-
vesteringar såsom exempelvis att anlägga eller restaurera våtmarker, skötsel av 
betesmarker eller natur- och kulturmiljöer65. De miljöåtgärder som bidragit till 
minskad övergödning är främst anläggning av skyddszoner, odling av fånggröda, 
bearbetning av jorden på våren samt anläggning av våtmarker66. Detaljerna för ett 
nytt landsbygdsprogram, ett för perioden 2014–2020, håller för närvarande (mars 
2015) på att tas fram. Läs mer om landsbygdsprogrammet i utvärderingen av 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. 

2. Effekten på miljötillståndet
Det har gjorts flera utvärderingar sedan 2012 av landsbygdsprogrammet. Riks-
revisionen har gjort en granskning för att se om regeringen och berörda myndig-
heter effektivt verkat för att nå målen för landsbygdsprogrammet 2007–201367. 
Deras resultat visar bland annat att det finns bristande transparens och att pro-
grammets mål i begränsad utsträckning styrt processen för att fördela medel. 
Detta har i sin tur lett till att mål bland annat inom miljö och sysselsättning inte 
uppnåtts. I en rapport från Finansdepartementet har bland annat åtgärdernas 
effektivitet och miljöeffekterna analyserats68. Åtgärder såsom bidrag till ekologisk 
odling, anläggning av våtmarker och odling av fånggrödor har analyserats, för 
att se hur effektiva dessa är för att minska övergödningen. Mer specifika stöd till 
fånggrödor, kantzoner och våtmarker har visat sig vara bättre än bredare stöd, 
till exempel stöd till hela odlingssystem. Stöden till fånggrödor och våtmarker har 
under den förra programperioden visat sig minska näringsläckaget. Våtmarkernas 
effektivitet är beroende av placering i landskapet. Rapportens slutsats är att lands-

63 EU-upplysningen, 2014. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-
jordbrukspolitik/, 2014-12-01.

64 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6, Finansdepartementet.

65 Jordbruksverket, 2014. Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet, Jordbruksverkets 
hemsida, 2014-12-10.

66 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6, Finansdepartementet.

67 Riksrevisionen, 2013. Landsbygdsprogrammet – från jordbruksstöd till landsbygdsstöd? 
RIR 2013:13.

68 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6, Finansdepartementet.
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bygdsprogrammet är effektivt för att minska näringsläckage. Författaren menar 
att en anledning till framgången kan vara att mer riktade åtgärder är mer ända-
målsenliga69.

De ekonomiska styrmedlen inom landsbygdsprogrammet kompletteras av ett 
informativt styrmedel, Greppa Näringen. Greppa Näringen infördes 2001 med 
syfte är att ge gratis rådgivning till lantbrukare främst angående effektivisering av 
användandet av växtnäring. Greppa Näringen är en del av landsbygdsprogrammet 
och Jordbruksverket är den samordnande myndigheten. Greppa Näringen har i en 
utvärdering indikerats vara effektiv i att minska överskottet av växtnäringsmedel. 
Detta medför i sin tur en minskad utlakning av kväve som enligt rapporten upp-
gått till en minskning av 790 ton per år. Den årliga minskingen av fosforförluster 
antas uppgå till mellan 15 och 30 ton per år, avseende perioden 2000–201070. En 
senare studie av Greppa Näringen visar att ökad rådgivning leder till bättre skör-
deresultat genom effektivare gödsling, dock inte mindre gödselanvändning, vilket 
antagligen även minskar kväveläckaget. Rådgivningskostnaden bedöms täckas 
av jordbrukets ökade förädlingsvärde, men däremot är värdet av kväveläckage-
minskningen inte så stor att det enbart skulle täcka rådgivningskostnaderna71.

Den gemensamma expertbedömningen av potentialen för landsbygdsprogram-
mets miljöersättningar och miljöinvesteringar samt Greppa näringen, för att 
minska jordbrukets påverkan på övergödningen hamnade på 1, det vill säga att 
den har en potential på upp till 10 procent med nuvarande regelverk jämfört med 
om styrmedlet inte fanns. Den faktiska effekten på miljötillståndet av de stöd som 
fanns under perioden 2007–2013 för 2014, likväl som 2020, har bedömts som 
något mindre, men inom samma spann. En anledning till detta är att medlen för 
2007–2013 inte nyttjades fullt ut. En annan anledning var att möjligheten att ge 
bidrag till en grupp av jordbrukare i ett avrinningsområde inte inkluderades i det 
svenska landsbygdsprogrammet. En hämmande faktor kan vara att ersättnings-
systemet revideras vart tredje år, då det påverkar möjligheten för jordbrukaren till 
långsiktig planering negativt.

Vid bedömningen fanns inte belopp för omfattning av olika stöd för kom-
mande programperiod; perioden 2014–2020, specificerade. Detta kan läsas mer 
om i 4.2.3. Det kan dock finnas en risk för sämre utfall eftersom pågående miljö-
ersättningar (minskat kväveläckage och kantzoner) får stöd under 2014 och 2015, 
men det är inte möjligt med nyanslutning, något som leder till minskade arealer 
dessa år. Det var inte heller möjligt att få beslut om investeringsstöd för våtmarker 

69 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6, sidan 101, Finansdepartementet.

70 Greppa Näringen, 2011. Ett decennium av råd – som både lantbruk och miljön tjänar på.
71 Höjgård, S. & Nordin, M., 2015. Advisory services for nutrient utilisation, AgriFood 

Working paper 2015:1.
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beviljat under 2014, men skötselersättning för våtmarker var möjligt att få72. Det 
framtida utfallet för 2020 kan bero på vilken ersättningsnivå det beslutas om, hur 
stöden utformas och eventuellt kompletterande informationsinsatser för att moti-
vera jordbrukare att söka stöden73.

3. Hinder 
• På en strategisk nivå är målsättningarna, förvaltningsplaner med mera på 

plats för att minska övergödningen, men utförandet av faktiska åtgärder är 
otillräckligt74. En orsak till detta kan vara att olika samhällsmål står emot 
varandra. Exempel på det är minskad övergödning från jordbruket och ett 
rikt odlingslandskap som står emot mål om arbetstillfällen i glesbygd. 

• Enbart frivilliga stöd. Frivilliga åtaganden och informativa styrmedel skulle 
behöva kompletteras med administrativa styrmedel. När det gäller miljö-
ersättningar kan man inte styra var till exempel kantzoner hamnar inom ett 
avrinningsområde, medan miljöinvesteringar av till exempel våtmarker kan 
styras var de hamnar, geografiskt. En jämförelse skulle kunna göras här med 
andra länder som har mer administrativa styrmedel i form av regleringar, till 
exempel Danmark.

• Per stödområden ges en genomsnittsersättning för åtgärder. Det innebär att 
om en mottagare har höga kostnader för att genomföra en åtgärd med mark 
som kan minska belastning mycket, lönar det sig inte alltid att söka stödet. 

• Ett hinder för att reducera läckaget är att varken de rekommenderade  
gödselgivorna eller den ekonomiska ersättningen för åtgärder tar hänsyn till 
den naturliga retentionen vid den gällande platsen.

• Beroendet av andra EU-länder för att få till stånd förändringar inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan ibland vara ett hinder. Men den kan 
även vara en möjlighet att Sverige kan påverka utvecklingen i en positiv rikt-
ning.

2.2.3 SAMMANFATTNING AV STYRMEDLENS EFFEKTER PÅ MILJÖTILLSTÅNDET

I den fördjupade utvärderingen från år 201275 beskrivs att utvecklingsbehoven för 
Ingen övergödning, vad gäller styrmedel, främst ligger i att det behövs beslut om 
styrmedel, och att åtgärder behöver genomföras. De styrmedel som analyserats 
här, har både beslutats och implementeras, men det brister fortfarande i att för 
få miljöfrämjande åtgärder vidtas. Nedan görs en sammanvägd bedömning och 
motivering till var hindren finns i förloppet från beslut till faktiskt effekt på miljö-
tillståndet. Detta sammanfattas i tabell 7.1.

72 E-post 2014-11-11, Magnus Bång, Jordbruksverket.
73 Workshop på Havs- och vattenmyndigheten.
74 Nilsson, A., 2013. Regulating Zero Eutrophication, Swedish law on controlling emissions 

of nutrients to the Baltic Sea, Stockholm University.
75 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen, Rapport 6500.
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Den sammanvägda bedömningen av ovan beskrivna styrmedel är att de bidrar i 
den lägre delen av spannet 10-30 procent belastningsminskning, det vill säga av 
den belastning som relaterar till jordbrukets bidrag. Analysen indikerar att de  
centrala styrmedlen styr i rätt riktning, men att de inte är tillräckliga för att  
minska jordbrukets påverkan i den utsträckning som är nödvändig för att nå  
miljökvalitetsmålet. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar bygger till stor del 
på frivilliga åtgärder. Detta bidrar till att landsbygdsprogrammet inte styr mot att 
de mest kostnadseffektiva åtgärderna vidtas för att minska näringsbelastningen. 
Den ersättning som utgår i ett område utgår från jordbrukarnas genomsnittliga 
kostnader för att vidta åtgärden och tar inte hänsyn till variationen bland lokala 
miljöeffekter som åtgärder ger. Detta bidrar också till att de mest kostnadseffekti-
va åtgärderna inte alltid kommer till stånd. Som nämndes i inledningen av kapitel 
2 finns det, utöver jordbruket, flera andra källor som bidrar till övergödningen.

2.3 Övrig påverkan på målet
Följande externa drivkrafter som påverkar jordbruket har identifierats76:

Politiska och ekonomiska aspekter
• Internationella miljörelaterade konventioner och direktiv såsom exempelvis 

Helsingforskonventionen (Helcom), Våtmarkskonventionen (RAMSAR) och 
EU:s Art- och habitatdirektiv. Skillnader i lagstiftning mellan länder påverkar 
konkurrensförutsättningarna.

• EU:s handelsavtal och bidrag till jordbrukssektorn, förändringar i import och 
export av livsmedel.

• Ekonomisk tillväxt och kostnader för foder, byggnader, energi och arbete.
• De politiska och ekonomiska förutsättningarna medför en rationalisering i 

jordbruket som leder till intensifiering och/eller nedläggning av brukandet av 
jordbruksmark

• Åtgärdsförslagen inom det nya landsbygdsprogrammet, vattenmyndigheter-
nas åtgärdsprogram och SOU Med miljömålen i fokus kan komma att på-
verkar den framtida utvecklingen av jordbruket.

Sociala aspekter
• Befolkningsökning påverkar efterfrågan på livsmedel, och urbaniseringen 

påverkar landsbygdens attraktionskraft.
• Livsmedelskonsumtion och värderingar: Kostråd, mattrender och värderingar 

i samhället påverkar efterfrågan av olika livsmedel och livsmedelsproduk-
tioner. Även företags och offentliga institutioners miljö- och hälsopolicy på-
verkar.

76 Indelning utifrån drivkraftsmodellen framtagen inom SEVS 2 ”The SEVS way – 
understanding the complex challenges of the transport sector”, 2014. http://www.sevs.se/
content/SEVS2Handbok.pdf.
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Miljö och naturresurs aspekter
• Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för odlingslandskapet, bland 

annat genom förändrad temperatur och nederbörd. Läs mer i kapitel 4. 

Fysiska aspekter
• Geografiska förutsättningar och konkurrens om vad markytan ska användas 

till, exempelvis produktion av biobränsle eller något annat.
Tekniska aspekter
• Teknisk utveckling inom jordbruket påverkar effektiviteten. Det kan vara 

avelsarbete, växtförädling och maskiner.

2.4 Osäkerheter
Styrmedelsanalyserna ovan är osäkra av flera anledningar, i form av att:

• De expertbedömningar som har genomförts innehåller osäkerheter, men  
riktningen och storleksordningen bedöms vara relativt säker.

• Det finns fördröjningseffekt på själva införandet av åtgärder, och även för-
dröjningseffekter i miljötillståndet som gör det svårt att härleda styrmedlen 
och åtgärderna till påverkan på miljötillståndet.

• Det är generellt svårt att utvärdera ett specifikt styrmedels effekt på det  
faktiska miljötillståndet, eftersom det är många faktorer som spelar in. 

Tabell 7.1. Förutsättningar och orsaker till situationen för  
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.  

Precisering  
eller centralt  
uppföljningsmått

Centralt styrmedel

1. Påverkan  
på havet

Nitratdirektivet införlivat  
i svensk lagstiftning 

Ja Ja Ja 1 1* Ja

Landsbygdsprogrammets 
miljöersättningar och Greppa 
näringen

Ja Ja Ja 1 1* Ja

3. Tillstånd i sjöar, 
vattendrag, kust-
vatten och grund-
vatten

Nitratdirektivet införlivat  
i svensk lagstiftning  

Ja Ja Ja 1 1* Ja

Landsbygdsprogrammets 
miljöersättningar och Greppa 
näringen

Ja Ja Ja 1 1* Ja

* Skalan avser: 1=minskar belastningen med mindre än 10 procent, 2=minskar belastning med  
mer än 10 procent men mindre än 30 procent, 3=minskar belastning med mer än 30 procent men 
mindre än 60 procent, 4= minskar belastningen med mer än 60 procent.
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3. Bedömning av om målet nås 

Bedömningen om målet kommer nås till 2020 görs utifrån miljökvalitetsmålets 
alla preciseringar, och sammanfattas i tabell 7.4. 

3.1 Bedömning utifrån jordbrukets belastning på vatten
Även om insatser för att minska näringsläckage från jordbruket har pågått länge, 
är jordbruket fortfarande den största källan till antropogent utsläpp av över-
gödande ämnen till vatten. Analysen av nitratdirektivet och landsbygdsprogram-
mets miljöersättningar tillsammans med Greppa näringen, visar att de centrala 
styrmedlen styr i rätt riktning men att de inte är tillräckliga för att minska jord-
brukets påverkan i den omfattning som krävs för att nå miljökvalitetsmålet. Fri- 
villigheten inom landsbygdsprogrammets miljöersättningar gör att det inte är 
säkert att de är de mest kostnadseffektiva åtgärderna som vidtas. Den samman-
vägda bedömningen från styrmedelsanalysen är att styrmedlen förväntas styra i 
rätt riktning för målet, men att även andra styrmedel är nödvändiga för att på sikt 
uppnå det önskade miljötillståndet för vatten påverkade av jordbruk.

3.2 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

Även om det går att se minskningar i utsläpp och tillförsel av näringsämnen, kom-
mer det att ta betydligt längre tid än till 2020 för att nå miljökvalitetsmålet utifrån 
dagens bedömningar. 

Tillstånden är fortfarande mycket otillfredsställande i många vattenförekom-
ster och havsområden. Även landmiljön är i vissa områden påverkad av förhöjda 
närsaltshalter, med förändringar i ekosystemen som följd. Återhämtningstiden i 
naturen är lång och speciellt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön. Just 
för Östersjön finns ett övergripande styrmedel i form av Aktionsplanen för Öster-
sjön (BSAP), men det är viktigt att åtgärderna implementeras inte bara i Sverige 
utan i alla länder som påverkar Östersjön. Måluppfyllelsen för Ingen övergödning 
är starkt beroende av hur utvecklingen av styrmedel och åtgärder fortlöper på det 
internationella planet.

Många åtgärder som berör övergödningsproblematiken i sötvatten och kust-
vatten återfinns inom vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram för  
2015–202177. Dock kvarstår ett stort åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsmål 

77 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx.
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och miljökvalitetsnormer och det finns uppenbar risk för att målen inte kan nås 
inom tidsramen som vattendirektivet anger. Dessutom kommer åtgärder ta lång 
tid att genomföra och till en hög kostnad. 

Arbetet med åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet78, som också har bety-
delse för måluppfyllelsen, kommer att påbörjas 2016. 

EU:s jordbrukspolitik har reviderats från 2014 och det är för tidigt att bedöma 
vilken effekt den kan få på måluppfyllelsen. Ett kraftfullt landsbygdsprogram med 
möjligheten att ge stöd till jordbruksåtgärder för att minska läckaget av närings-
ämnen till sjöar, vattendrag, grundvatten och hav har avgörande betydelse.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bedöms som neutral från 
att tidigare bedömts som positiv. Anledningen till försämringen är bland annat  
att utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön inte minskar. Inte heller minskar 
den atmosfäriska belastningen och åtgärdstakten är för långsam. Även framtida 
klimatförändringar förväntas inverka negativt på måluppfyllelsen. Denna bedöm-
ning stämmer överens med flertalet av de regionala årliga uppföljningarna79.

Trenden för utsläpp av kväve och fosfor till havet är nedåtgående och även 
utsläppen av näringsämnen till luft visar på nedåtgående trender. Däremot verkar 
inte nedfallet längre minska. Det krävs fortsatta insatser för att utvecklingen ska 
gå i rätt riktning.

Det är viktigt att påpeka att övergödningssituationen förändras mycket lång-
samt och att uppnådda utsläppmål inte omedelbart innebär ett bra miljötillstånd, 
speciellt inte i havet.

Nedan följer ett antal prognoser för olika aktiviteter och belastningar som kan 
ha betydelse för utvecklingen i miljötillståndet.

4.1 Prognoser utifrån markanvändning
Trots att arealen med jordbruksproduktion har minskad med 5 procent, under 
perioden 2005–2011, har kväveförluster ökat sedan 2009 (tabell 7.2). De är nu 

78 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14. 
https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/
remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf .

79 Naturvårdsverket, 2014. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2013. Ärendenr: 
NV-05447-13. http://www.miljomal.se/Global/20_aktuellt/nyheter/Regional%20
uppf%c3%b6ljning%20av%20milj%c3%b6kvalitetsm%c3%a5len%202013.pdf.
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Tabell 7.2. Kväve- och fosforbelastning som når havet från diffusa källor 200980 och 201181 
(ton/år). Rött indikerar en ökning av belastningen mellan åren, grönt indikerar en minskning 
medan ofärgat indikerar att ingen förändring skett.   

Kväve- 
belastning

Jordbruk Skog & hygge Öppen, myr, fjäll Deposi-
tion på 
vatten

Dag-
vatten

2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009  
& 2011

2009  
& 2011

Bottenviken 600 600 11 500 11 600 5 100 5 300 1 400 0

Bottenhavet 2 500 2 500 16 400 16 600 4 100 4 000 2 400 200

Egentliga  
Östersjön

12 300 12 300 4 000 3 700 1 000 1 100 1 900 500

Öresund 3 700 3 700 0 0 200 200 0 100

Kattegatt 13 300 14 200 6 200 5 700 1 800 2 000 4 100 600

Skagerrak 1 300 1 500 1 000 900 300 400 1 00 100

Total 33 800 34 800 39 000 38 500 12 500 13 000 9 900 1 500

Fosfor- 
belastning

Jordbruk Skog & hygge Öppen, myr, fjäll Deposi-
tion på 
vatten

Dag-
vatten

2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009  
& 2011

2009  
& 2011

Bottenviken 40 40 350 350 170 200 30 10

Bottenhavet 160 150 470 470 160 170 40 30

Egentliga  
Östersjön

360 350 60 60 50 60 10 50

Öresund 50 50 0 0 10 10 0 10

Kattegatt 270 270 70 60 60 70 10 40

Skagerrak 100 100 10 10 40 40 0 10

Total 980 960 960 950 500 540 90 140

80 SMED, 2011. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning 
av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 56, 2011.

81 SMED, 2014. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, 2014.
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tillbaka på samma nivå som 200582. Fosforförluster hade minskat 2011 jämfört 
med 2009, på grund av den minskade arealen under produktion.

Arealen som används till vallodling fortsätter att vara hög, medan arealen som 
ligger till grönträda är på samma nivå som 2009. Det motsvarar omkring 50 pro-
cent av nivån som fanns 2005. Ökning i kväveläckage beror delvis på ökad göds-
ling utan en motsvarande ökning i skörd, men också på ändringar i växtföljd och 
jordbearbetningsdagar83. Arealen med skyddszoner har minskat under perioden 
2009–2011, så denna förändring kan inte förklara ändringar i fosforläckage84.

Minskningen i den totala jordbruksarealen har resulterat i ökade arealer som 
definieras som öppen mark, myr, fjäll, skog eller hygge. Det kan förklara varför 
främst öppen mark, myr och fjäll visar ökade förluster 2011 jämfört med 2009.

Konkurrenskraftsutredningen har tagit fram en prognos över utvecklingen i 
jordbruket på längre sikt, till 2030. Modellberäkningarna visar att produktionen 
bibehålls i stor utsträckning i södra och mellersta Sveriges slättbygder men mins-
kar i betydande utsträckning i skogs- och mellanbygderna samt i norra Sverige. 
Värdet i fasta priser för svensk jordbruksproduktion beräknas minska med mot-
svarande 35 procent jämfört med 2013 fram till 2030. Som följd av minskad djur-
hållning och odling i Sverige minskar läckaget av växtnäringsämnen och utsläppen 
av växthusgaser. Beräkningar visar att kväveläckaget i Sverige bedöms minska 
med mellan 10–15 procent jämfört med i dag. Fosforförluster i Sverige beräknas 
minska med knappt 10 procent jämfört med i dag85.

4.2 Prognoser utifrån andra områden

4.2.1 UTSLÄPP OCH NEDFALL AV KVÄVE

Atmosfärisk kvävedeposition orsakar fortfarande övergödning över stora delar  
av Europa. I en revidering av EU:s utsläppstakdirektiv, som reglerar medlems- 
ländernas kväveutsläpp till luft, föreslås strängare krav, vilka ska mötas 2020. 
Från 2030 kan ännu strängare krav kan börja gälla86. Det pågår även en revide-
ring av Göteborgsprotokollet inom FN:s luftvårdskonvention för att ytterligare 

82 SMED, 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, under 
tryckning.

83 K. Blombäck, H. Johnsson, H. Markensten, K. Mårtensson, C. Orback, K. Persson och A. 
Lindsjö, 2014. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark för år 2011 beräknat med 
PLC5-metodik, SMED Rapport, in prep, 100 pp.

84 SMED, 2014. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. SMED Rapport Nr 154, 2014.

85 SOU, 2014. Tillväxt och värdeskapande. Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och 
trädgårdsnäring, 2014:38.

86 EU COM, 2013. Clean Air Programme for Europé. http://ec.europa.eu/environment/air/
clean_air_policy.htm.
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begränsa utsläppen av bland annat kväveoxid87. Dessa revideringar förväntas leda 
till minskad atmosfärisk kvävedeposition över hela Europa, inklusive Östersjön. 

Enligt beräkningar gjorda av IIASA88 förväntas generellt att utsläppen av kvä-
veoxider i Europa minskade med ungefär 25 procent under perioden 2005–2010. 
Fram till 2030 beräknas de minska med ytterligare runt 25 procent. Utsläppen av 
ammoniak förväntas minska med ungefär 6 procent till 2010 och därefter vara i 
det närmaste konstanta fram till 2030. Bedömningarna av förväntade utsläpp är 
baseras på basline-scenariot i rapporten.

Utsläppen av kväveoxider från internationell sjöfart på Östersjön och Nordsjön 
förväntas minska fram till 2020 för att därefter öka till 2030 med fortsatt ökning 
fram till 205089. Under 2013 var det förväntat att Helcoms medlemsländer skulle 
komma överens om att ansöka till IMO90 om att skapa ett kvävekontrollområde 
(NECA) i Östersjön. Detta skulle minska kväveoxidutsläppen från fartyg byggda 
efter 2016 med 80 procent, jämfört med januari 200091. Skilda åsikter bland med-
lemsländerna har gjort att det är oklart när en sådan ansökan kan skickas in till 
IMO och vilka årtal som skulle kunna vara lämpliga för införande, men förhand-
lingar pågår. Då fartygstrafiken bidrar med 12 000 ton kväve årligen till Öster-
sjön, samt att trafiken ökar, skulle minskningen bli signifikant. Införandet av ett 
NECA område i Nordsjön skulle bidra ytterliggare, då fartygstrafiken där belastar 
Östersjön med 11 000 ton kväve per år92.

Fortsatta åtgärder i Europa kommer att kunna minska överskridandet av kritisk 
belastning av kväve för skogsmark i Sverige93. Fortsatta utsläppsminskningar av 
såväl kväveoxider som ammoniak är betydelsefulla även om åtgärder i jordbruks-
sektorn är de som har störst effekt. Även utsläppsminskningar från sjöfarten kan 
ge påtaglig minskning av svenska skogsmarkers övergödning. Scenarier visar att 
den skogsareal som utsätts för deposition överskridande kritisk belastning för 

87 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s luftvårds-
politik. Slutredovisning av uppdraget att ta fram underlag inför förhandlingarna om 
översyn av EU:s luftvårdspolitik. NV-10577-11.

88 International Institute for Applied System Analysis, 2014. The Final Policy Scenarios of the 
EU Clean Air Policy Package. TSAP Report No. 11, version 1.1a. Ed. M. Amann.  
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP.pdf.

89 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s luftvårds-
politik. Slutredovisning av uppdraget att ta fram underlag inför förhandlingarna om 
översyn av EU:s luftvårdspolitik. NV-10577-11.

90 International Maritime Organization (Internationella sjöfartsorganisationen).
91 Beräkningar baserade på http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/

AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-%E2%80%93-Regulation-13.aspx .
92 Shamsudheen, S.V., J. Bartnicki, A. Gusev and Wenche A., 2014. Atmospheric supply of 

nitrogen, lead, cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2014, EMEP 
Centres Joint Report for HELCOM, EMEP/MSC-W Technical Report 2/2014, October 
2014, ISSN 03322-9879.

93 Åström, S. & M. Lindblad, 2014. Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för 
försurning och övergödning? IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport Nr B 2143, oktober 
2014.
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övergödning skulle kunna minska från prognosticerade 20 procent år 2030 till 3 
procent år 2030 om mycket kraftiga internationella åtgärder sätts in. 

Se även utvärderingarna av miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och 
Frisk luft. 

4.2.2 TILLFÖRSEL AV KVÄVE OCH FOSFOR TILL VATTEN

Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitets- 
normer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ning inför nästa förvaltningscykel, 2015–202194, är på samråd fram till slutet av 
april 2015.

Vattenmyndigheterna har identifierat åtgärder som behövs för att på sikt uppnå 
miljökvalitetsmålets tredje precisering om tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten, dock till en mycket hög kostnad. Förslagen omfattar bland 
annat åtgärder om strukturkalkning, skyddszoner i jordbruksmark, fosfordammar, 
rening av fosfor i reningsverk och enskilda avlopp. Om vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram genomförs under den kommande sexårsperioden, och nya hot 
inte uppstår, kan tillförsel av kväve och fosfor bli reducerad till en hållbar nivå. 
Åtgärderna kan även bidra till ökad resiliens mot klimatförändringarnas effekter 
på övergödningen. Klimatförändringar utmanar samhället och kan komma att 
påverka tillförseln av näringsämnen. Se mer under 4.2.5. 

För speciellt Egentliga Östersjön, men även kustnära vikar i Östersjön och 
Nordsjön, är internbelastning en stor källa till fosfor. Internbelastning innebär att 
syrefria bottnar frigör näringsämnen som tidigare varit lagrade i bottensedimentet. 
Denna interna näringsbelastning är numera lika stor som den externa belastningen 
från land i Östersjön95. Efter att åtgärder är genomförda på land, beräknas det 
ändå dröja 100–150 år innan man kommit till rätta med övergödningen på grund 
av denna interna belastning.

4.2.3 NYA JORDBRUKSPOLITIKEN/LANDSBYGDSPROGRAMMET

Sveriges kommande landsbygdprogram är beslutat av regeringen och ska gälla 
2014–202096. Det är ännu inte godkänt av EU-kommissionen men kommer tro-
ligtvis börja gälla någon gång i juni 201597. I det nuvarande programförslaget 
inkluderar gårdsstödet olika förgröningskrav, varav två, permanenta gräsmarker 
och ekologiska fokusarealer, kan innebära förbättringar från en övergödnings-
synpunkt.

94 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx.

95 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., (2014). Impact of saltwater inflows on 
phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study', Tellus A 66(0).

96 http://www.regeringen.se/sb/d/18694/a/241829.
97 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/

landsbygdsprogrammet20142020/tidsplan.4.e01569712f24e2ca0980009902.html.
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Förslaget till landsbygdsprogrammet innehåller dock en riktning av resurser till 
strukturell landsbygdsutveckling, så som bredband och annan samhällservice, och 
mindre resurser till riktade miljöåtgärder. Miljöinvesteringar minskar och även 
kompetensutvecklings- och rådgivningsstöd prioriteras ner98. Detta kan drabba 
arbetet med Greppa Näringen, som ge råd till jordbrukare att på olika sätt effekti-
visera jordbruket och genom detta minska näringsläckaget.

De flesta ersättningar kommer att vara sökbara från 2015, men nya åtgärder 
som till exempel anläggning av tvåstegsdiken, går att söka först från 201699. 
Ersättningar för åtgärderna minskat näringsläckage och skyddszoner kommer 
också att kunna sökas först 2016.

Utveckling av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och landsbygdsprogrammet 
efter 2020 är oklart.

4.2.4 ARBETET I HELCOM OCH EU

Helcoms medlemsländer skrev under ministerdeklaration på Helcoms minister-
möte 2013, vilken godkände Aktionsplanen för Östersjöns (BSAP) nya belast-
ningsmål100. Belastningsmålen innebär att länderna är överens att minska belast-
ning till Östersjön med 118 000 ton kväve samt 15 000 ton fosfor (som kan jäm-
föras med kravet på Sverige att minska belastning med 9240 ton kväve och 530 
ton fosfor). Det gemensamma målet är att Östersjön ska uppnå god miljöstatus till 
2021. Helcoms skapar nu ett uppföljningssystem för att kontrollera om länderna 
verkligen lever upp till sina åtagande och effekterna kommer att ses att under de 
kommande åren (figur 7.4).

Under kommande år förväntas en tillväxt i vattenbrukssektorn runt Öster-
sjön101. Detta kan medföra en ökad övergödning. För att minimera negativ påver-
kan utvecklar Helcom nu rekommendationer för vattenbruk. I Sverige föreslås i 
havsmiljödirektivets kommande åtgärdsprogram att Jordbruksverket ska stimu-
lera både till utveckling av näringsneutrala vattenbruk och undersöka möjligheten 
till vattenbruk som syftar till att ta upp närsalter från havet. 

98 Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket, 2014, Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015–2019: 
Uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken, SJV Rapport 
2014 – 18, http://www2.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a324
2b/1413464808772/ra14_18.pdf.

99 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/visionerochprogram/
landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4c
fb.html .

100 Helcom, 2013. Helcom Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action to 
implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October, 2013. http://Helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20
declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf.

101  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/document.
cfm?action=display&doc_id=5663.
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Uppskattning av kvävefixering – ett mått på cyanobakterieblomning – i finska viken efter minskad 
belastning. De grå staplarna representerar ett scenario där utsläppen är som idag, och de röda 
staplarna representerar ett scenario där utsläppsminskningarna följer Aktionsplanen för Östersjön 
(BSAP). Blomningar minskar direkt efter minskad belastning och effekten blir mer påtaglig år efter 
år (från HELCOM, 2013102).

I övriga kuststater inom EU pågår också arbete med att ta fram åtgärdsprogram 
för att uppnå god miljöstatus i havet. Runt Östersjön ska länderna genomföra 
åtgärder under BSAP och i Nordsjöländerna (förutom Norge) förbereds också 
åtgärdsprogram under havsmiljödirektivet. Åtgärdsprogrammen förväntas bidra 
till minskad näringstillförsel från södra Nordsjön till Skagerrak och påverkar 
näringsflödet från Nordsjön till Östersjön.

4.2.5 KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Ett förändrat klimat förväntas leda till ökad nederbörd med ökat läckage av 
näringsämnen från jordbruksmark som följd. I södra Sverige förväntas mer regn 
istället för snö under vintermånaderna vilket leder till ökad avrinning och mark-

102 Helcom, 2013. Summary report on the development of revised Maximum Allowable 
Inputs (MAI) and updated Country Allocated Reduction Targets (CART) of the Baltic Sea 
Action Plan, http://www.helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Associated%20documents/
Supporting/Summary%20report%20on%20MAI-CART.pdf.

1 000 ton/år

Figur 7.4. Uppskattning av kvävefixering

 KÄLLA: HELCOM

Uppskattning av kvävefixering – ett mått på cyanobakterieblomning – i finska viken efter 
minskad belastning. De grå staplarna representerar ett scenario där utsläppen är som idag, och 
de röda staplarna representerar ett scenario där utsläppsminskningarna följer Aktionsplanen för 
Östersjön (BSAP). Blomningar minskar direkt efter minskad belastning och effekten blir mer 
påtaglig år efter år (från HELCOM, 2013).
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läckage. Antalet översvämningar förväntas öka, vilket ger ytterligare läckage av 
näringsämnen103. Extrema flöden kan innebära att avloppsreningsverken tvingas 
bredda, med följden att orenat avloppsvatten rinner ut och når sjöar, vattendrag 
och kustvatten. En ökad näringstillgång i kombination med högre temperatur 
under en längre period ökar risken för algblomningar104. Anpassning av avlopps-
reningsverk och ledningsnät för att hantera dagvatten från skyfall minskar risken 
för bräddning, och skyddszoner längs vattendrag kan minska erosion under höga 
flöden samtidigt som de minskar läckaget av närsalter. Tvåstegsdike har en lik-
nande funktion att minska erosion samt fångar närsalter. 

En annan förväntad effekt av klimatförändringarna är att skogsskador i sam-
band med extremt väder eller skadeangrepp ökar. Detta kan leda till ytterligare 
näringsläckage då skadad skog håller kväve sämre105. Färre år med tjäle ökar ris-
ken för strukturskador i marken, med större ytavrinning och erosion som följd.

Förvaltningen måste förändras för att möta klimatförändringens utmaningar106. 
De förvaltningsstrategier som finns i nuläget räcker inte för att klara de olika 
miljömålen inom till exempel havsmiljödirektivet, Helcom och miljömålssystemet 
eftersom de inte tar hänsyn till kommande klimatförändringar. Kunskapsläget 
måste förbättras om hur klimatförändringarna och deras effekter ska hanteras 
inom förvaltningen107.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Trots att det generellt har skett en minskning av både utsläpp och tillförsel av 
övergödande ämnen de senaste decennierna bedöms inte miljökvalitetsmålet att 
kunna nås till 2020. Många insatser behöver göras på ett nationellt plan men för 
att klara målet på sikt krävs också stora internationella insatser. Det är viktigt att 
Sverige bidrar till höga ambitionsnivåer i det internationella arbetet för att minska 
utsläpp av övergödande ämnen. Detta inkluderar bland annat arbetet inom EU:s 
luftvårdspolitik och samarbetet inom Helcom för att bland annat införa kväve-
kontrollområden (NECA) i Östersjön och Nordsjön.

103 www.klimatanpassningsportalen.se.
104 Kontrollstation 2015, Havs- och vattenmyndighetens bilaga
105 Akselsson, C., Westling, O. & Örlander, G., 2004. Regional mapping of nitrogen leaching 

from clearcuts in southern Sweden. Forest Ecology and Management 202: 235-243.
106 Jutterström S., H.C. Andersson, A. Omstedt & J.M. Malmaeus, 2014. Multiple stressors 

threatening the future of the Baltic Sea-Kattegat marine ecosystem: Implications for policy 
and management actions. Marine Pollution Bulletin 86 468-480.

107 Nordiska Ministerrådet, 2014. Climate change and primary industries. Impacts, adaptation 
and mitigation in the Nordic countries. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 199 s.  
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:737875/FULLTEXT03.pdf .
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Nedan följer förslag på nationella insatser som på sikt kan bidra till att miljö-
kvalitetsmålet uppnås. För fler insatsförslag som berör övergödande ämnen, se även 
utvärderingarna av miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och Frisk luft.

5.1 Insatser inom jordbruket
Fokus i den här fördjupade utvärderingen har legat på styrmedel och åtgärder 
riktade mot jordbrukets utsläpp, men det är viktigt att betona att även inom andra 
sektorer är det angeläget med ytterligare styrning för att målet ska kunna nås. 
Nedan följer de insatser som riktas mot jordbrukets utsläpp som Havs- och  
vattenmyndigheten bedömer som extra viktiga.

Ökade resurser inom landsbygdsprogrammet till åtgärder för minskad  
näringsbelastning
Regeringen bör prioritera mer resurser till åtgärder för minskad näringsbelastning 
till vattenmiljöer inom landsbygdsprogrammets miljöersättningar och miljöinves-
teringar.

Motivering:
Studier pekar på att det behövs vidtas ytterligare åtgärder inom jordbruket för  
att minska näringsbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt108. Havs- och vatten-
myndigheten anser att miljöersättningar och miljöinvesteringar inom ramen för 
landsbygdsprogrammet är viktiga styrmedel för att åstadkomma belastnings-
minskningar och att det finns ytterligare potential för kostnadseffektiv belast-
ningsminskning om mer resurser tillförs. Att mer resurser inom landsbygdspro-
grammet bör gå till åtgärder som minskar övergödningen är också något som 
föreslås i ESO-rapporten Bonde söker bidrag109. 

Ökad ersättning till kostnadseffektiva åtgärder
Regeringen bör öka ersättningen i specifika områden till åtgärder som bedöms 
som kostnadseffektiva för att minska närsaltsbelastningen, men där jordbruket  
ligger i ett område där ersättningen är för låg för att ersätta jordbrukarna fullt ut 
för de merkostnader åtgärden ger.

Motivering:
I föregående landsbygdsprogram nyttjades inte medlen för vissa övergödnings-
åtgärder fullt ut. I landsbygdsprogrammet ger Jordbruksverket ersättning utifrån 
beräknade genomsnittliga kostnader för en åtgärd. Ersättningen är dock i vissa 

108 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6.

109 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6.
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fall differentierad så att den genomsnittliga ersättningen skiljer sig mellan olika 
geografiska områden. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att ersättningsnivån 
för övergödningsåtgärder bör höjas i regioner där ytterligare åtgärder bedöms som 
kostnadseffektiva.

Närsaltsbalanser på gårdsnivå
Regeringen bör ge Jordbruksverket i uppdrag att efter samråd med Skogsstyrelsen 
utreda hur Sverige kan implementera närsaltsbalanser på gårdsnivå inom jordbruk 
och skogsbruk.

Motivering:
Enligt Helcoms ministerdeklaration 2013 har Sverige åtagit sig att arbeta för att 
införa närsaltsbalanser på gårdsnivå. Närsaltsbalanser är ett utvärderingsverktyg 
som visar hur effektiva jordbrukarna är i sin närsaltsanvändning. Balansen är 
skillnaden mellan alla näringsämnen som kommer in till gården minus alla som 
lämnar. I Tyskland finns förslag på lagstadgade krav på närsaltsbalans på gårds-
nivå, medan det i Danmark finns strängare krav att undergödsla110. Näringsbalan-
ser på gårdsnivå skulle också förbättra indata för SCB:s näringsbelastningsberäk-
ningar, som bland annat används för rapportering till Helcom, Ospar och EU.

Utredning av finansiering av åtgärder med en skatt på handelsgödsel
Regeringen bör besluta om en utredning av en handelsgödselskatt där intäkterna 
från skatten går till åtgärder inom jordbruket för att minska läckaget av närings-
ämnen, inklusive forskning och uppföljning. Om skatten bedöms medföra att 
produktion flyttar utomlands, kan en återföring av skatteintäkterna som på ett 
tydligare sätt förbättrar konkurrensförmågan, övervägas.

Motivering:
Med hänsyn till miljöeffekter, överstiger dagens användning av mineralgödsel den 
samhällsekonomiskt optimala111 112. En skatt löser dock inte ensamt problemet 
utan kompletterande styrmedel och åtgärder behövs. En skatt på handelsgödsel 
kan användas för att finansiera åtgärder för att minska utsläppet av närings-
ämnen, till exempel stöd till användning av kvävesensorer och rådgivning för att 
undvika överanvändning av gödsel. Förslaget ligger också i linje med principen om 
att förorenaren betalar.

110 (http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2014-05-06-obligatoriska-vaxtnaringsbalanser-
foreslas-i-tyskland.html#.VQrDQY6G98E; http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2015-
02-13-tuffa-miljoregler-i-danmark.html#.VQqico6G98E).

111 Konjunkturinstitutet, 2014. Miljö, ekonomi och politik.
112 Rabinowicz, E., 2013. Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 

landsbygdsprogrammet, ESO-rapport 2013:6, Finansdepartementet.
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Minskad konsumtion av livsmedel som bidrar till övergödning
Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med berörda myn-
digheter utreda framtagandet av styrmedel som minskar efterfrågan på livsmedel 
som bidrar till övergödning. Detta kan med fördel göras med utgångspunkt i lik-
nande undersökningar som gjorts, med avseende på klimatpåverkan113 114.

Motivering:
I fokusområdet hållbar konsumtion inom den fördjupade utvärderingen föreslås 
ett antal styrmedel riktade mot livsmedel, bland annat en differentierad livsmedels- 
skatt och information till konsumenten115. Detta görs med utgångspunkt i klimat-
påverkan. Eftersom konsumentens val av livsmedel också påverkar utsläppen av 
övergödande ämnen116 117 är det angeläget att utreda i vilken mån dessa styrmedel 
kan användas också för att minska övergödningen. Detta kopplar också till en för-
bättrad hushållning med ändliga resurser (såsom fosfor).

5.2 Övriga insatser
För närvarande pågår ett omfattande arbete med att ta fram åtgärdsprogram både 
inom vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen och dessa åtgärdsprogram 
kommer få stor betydelse för möjligheterna att på sikt nå miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning. Åtgärder riktade mot övergödning som föreslås i vattendirek-
tivets åtgärdsprogram kan minska Sveriges belastning till havet tillräckligt för att 
uppnå Sveriges åtagande i Helcoms Aktionsplan för Östersjön (BSAP). Återhämt-
ningen kommer dock att ske för långsamt för att kunna nå målen om tillståndet i 
havet till 2020. För att skynda på återhämtningen behövs ytterligare åtgärder som 
beskrivs i åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet.

För att åtgärderna inom åtgärdsprogrammen ska få önskat genomslag i vatten-
miljön krävs att tillräckliga resurser avsätts samt att berörda myndigheter aktivt 
bidrar till åtgärdsarbetet.

5.2.1 ÅTGÄRDSPROGRAM INOM VATTENDIREKTIVET

Många åtgärder som berör miljökvalitetsmålet Ingen övergödning återfinns inom 
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 2015–2021118. Åtgärds- 

113 Jordbruksverket. 2013. Hållbar köttkonsumtion – Vad är det? Hur når vi dit? Rapport 
2013:1.

114 Hållbara konsumtionsmönster – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6653-6.

115 Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel Fokusområde Hållbar konsumtion – fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6663 (in press).

116 Thaler et al. 2015. Possible implications of dietary changes on nutrient fluxes, environment 
and land use in Austria. Agricultural Systems 136 (2015) 14–29.

117 Mer kött på faten tufft för reningsverken. Ny Teknik 19/11-2014 http://www.nyteknik.se/
nyheter/energi_miljo/miljo/article3865334.ece.

118 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx.

IN
G

E
N

 Ö
V

E
R

G
Ö

D
N

IN
G



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 1 367

programmen är nu ute på samråd till den 30 april 2015. Åtgärdsprogrammen skall 
beslutas i december 2015 och därefter ska åtgärderna börja genomföras och effek-
terna följas upp. Vattenmyndigheterna kan bara rikta åtgärder till kommuner och 
myndigheter som ska vidtas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Vattenmyndigheterna har valt att till nationella myndigheter formulera ett antal 
åtgärder i syfte att mer effektiva och funktionella styrmedel ska utformas. Ett 
antal av dessa åtgärder är specifikt riktade mot att minska närsaltsbelastningen. 
Till länsstyrelser och kommuner har åtgärder riktats som syftar till att existerande 
styrmedel används mer effektivt för att uppnå målen. Dessa styrmedel inkluderar 
egenkontroll, tillsyn, tillståndsprövning och omprövning. 

5.2.2 ÅTGÄRDSPROGRAM INOM HAVSMILJÖDIREKTIVET

I genomförandet av havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten 
besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet ska ange vilka 
åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna föl-
jas så att god miljöstatus på sikt uppnås. Åtgärdsprogrammet är ute på samråd119 
och beslutas under 2015. Från 2016 ska åtgärderna genomföras och effekterna 
följas upp. Förslaget till åtgärdsprogram innehåller beskrivningar av vilka åtgärder 
som behöver genomföras, till vem de är riktade, motiveringar, hur genomförandet 
ska gå till, koppling till andra ramverk samt annan bakgrund som klarlägger åtgär-
dernas innebörd. Åtgärderna beskrivs i ett antal temaområden, kopplade till aktu-
ella miljökvalitetsnormer. De åtgärder i havsmiljödirektivets åtgärdsprogram som 
kopplas till övergödning bedöms som viktiga bidrag till att nå miljökvalitetsmålet 
(tabell 7.3). Utöver detta finns det förslag som kan bidra till att stärka näringsvä-
varna i ekosystemet, vilket indirekt kan minska effekterna av övergödning120.

Tabell 7.3. Förslag på åtgärder för temaområde ”Övergödning” i åtgärdsprogrammet för  
havsmiljödirektivet.  

Åtgärder gällande övergödning

Havs- och vattenmyndigheten föreslås utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, 
lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i Egentliga Östersjön.

Jordbruksverket föreslås utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur  
vattenmiljön genom odling och skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte upp-
når god miljöstatus, samt stimulera tekniker för odling och förädling av blå fånggrödor.

Jordbruksverket föreslås stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden 
som inte uppnår god miljöstatus.

119 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14. 
https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/
remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf .

120 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Planfish: regeringsuppdrag. Havs- och 
vattenmyndighetens rapport 2013-12-11.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till  
2020/ 
2050

1. Påverkan  
på havet

Tillförsel av 
kväve- och  
fosforföreningar 
till Sveriges 
omgivande hav.

Hög Kväve och fosfor 
beting enligt Helcom. 

Sverige är nära att nå 
betingen för kväve men har 
långt kvar för fosfor.
Övriga länder med utsläpp 
till Sveriges angränsande 
hav når inte sina beting i 
varierande grad121.

Medel Nej 2* 2 Nej

2. Påverkan  
på  
landmiljön

Nedfall av 
kväve 

Medel Målnivåer för skadliga 
effekter i ekosystemet 
saknas, men kritisk 
belastning av atmos-
färiskt nedfall av 
kväve ska inte över-
skridas.
Nivåer för kritisk 
belastning av över-
gödande ämnen från 
andra källor saknas.

I sydvästra Sverige över-
skrids den kritiska kväve-
belastningen stundtals. 
Halterna av nitratkväve i 
markvatten är ofta förhöjda 
i samma område, vilket 
indikerar att nitratkväve 
kan läcka ut till omgivande 
grund- och ytvatten.

Låg Nej 1* 1 Nej

3. Tillstånd i 
sjöar, vattendrag, 
kustvatten och 
grundvatten

Statusklassning 
enligt vattendi-
rektivet.

Hög Alla vattenförekomster 
ska ha minst god 
status för närings-
ämnen.

Andelen vattenförekomster 
med minst god status för 
näringsämnen:
– vattendrag 88 procent 
– sjöar 90 procent 
– kustvatten 41 procent
Viktigt att notera är att näs-
tan hälften av vattendragen 
och en tredjedel av sjöarna 
fortfarande är oklassade.
Fler än 70 procent av de 
platser där halten av nitrat 
i grundvatten undersökts 
visar normala eller obe-
tydliga halter. Nästan 19 
procent visar dock påtaglig 
kvävepåverkan.

Hög Nej 2* 2 Nej

4. Tillståndet i 
havet

Statusklassning 
i öppna havet 
enligt havs-
miljödirektivet.

Hög God miljöstatus för 
de kriterier som berör 
övergödning i havs-
miljödirektivet. 

Senaste internationella 
bedömningen av miljötill-
ståndet i svenska havs-
områden122 visade att god 
miljöstatus inte nåddes alls i 
utsjön mellan Kattegatt och 
Bottenviken. Sämst status 
fanns i Egentliga Östersjön 
och Finska Viken. Skager-
raks status har inte bedömts 
av Ospar sedan 2008.
Nästa klassning inom havs-
miljödirektivet sker 2018.

Låg Nej 2* 2 Nej
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 7.4 Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Ingen övergödning nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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121 https://portal.Helcom.fi/meetings/LOAD%208-2014-180/MeetingDocuments/3-2-
Rev1%20Draft%20core%20pressure%20input%20on%20nutrient%20inputs.pdf 

122 HELCOM, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007 – 2011 – A concise thematic 
assessment, Baltic Sea Environment Proceedings No. 143, http://www.Helcom.fi/Lists/
Publications/BSEP143.pdf.
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GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
ANSVARIG MYNDIGHET: SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra  
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Regeringen har fastställt sex preciseringar: 

GRuNDVATTNETS kVAlITET: Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att  
det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvatten-
försörjning. 

GoD kEMISk GRuNDVATTENSTATuS: Grundvattenförekomster som omfattas av förord-
ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

kVAlITETEN på uTSTRöMMANDE GRuNDVATTEN: Utströmmande grundvatten har sådan 
kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 
vattendrag och hav. 

GoD kVANTITATIV GRuNDVATTENSTATuS: Grundvattenförekomster som omfattas av  
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god  
kvantitativ status. 

GRuNDVATTENNIVåER: Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för  
vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 

bEVARANDE AV NATuRGRuSAVlAGRINGAR: Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Sammanfattning

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uppNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR uTVEcklINGEN I MIljöN.

Förutsättningarna är nu något bättre för att uppnå miljökvalitetsmålet än vid den 
fördjupade utvärderingen 2012. Denna bedömning grundar sig främst på att vat-
tenförsörjningsplaneringen har kommit igång. Det är dock alltför kort tid till 2020 
för att uppnå miljökvalitetsmålet. En tydlig riktning för utvecklingen i miljön sak-
nas. Bristfälligt med data, otillräcklig hänsyn till grundvattenresurser inom sam-
hällsplaneringen (som vid lokalisering av bebyggelse och infrastruktur) och vid 
tillståndsprövning enligt miljöbalken, liksom i implementering av åtgärder, bidrar 
till denna bedömning. 
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Positivt är att utvecklingen i arbetet går framåt i genomförandet av vatten-
förvaltningen och inom vattenplaneringen inklusive skydd av grundvattentäkter. 
Grundvattnet ses som en viktig parameter i arbete med klimatanpassning. Det 
sker en successiv, om än långsam, minskning av tillstånd till nya naturgrustäkter. 
Insamling och analys av uppgifter om grundvattnets kvalitet och kvantitet är dock 
fortfarande alltför bristfällig. Det gäller 1) vid råvattenkontroll och övervakning, 
vilka båda krävs för grundvattenförekomster inom vattenförvaltning, 2) vid över-
vakning av övrigt grundvatten, i synnerhet grundvatten som används som dricks-
vatten samt 3) vid bedömning av grundvattnets påverkan på akvatiska och ter-
restra ekosystem. Upptäckt av nya föroreningar i grundvatten, som högfluorerade 
ämnen, visar på behovet av systematiska screeningundersökningar. För grund-
vattenresurser som kan vara viktiga för framtida dricksvattenförsörjning behöver 
skyddet förbättras. Grundvattnets bidrag till ekosystemtjänster behöver studeras 
betydligt mera och det krävs högre medvetenhet om grundvattnets roll i vatten- 
cykeln och för terrestra och akvatiska ekosystem. 

Denna bedömning av utvecklingen utgår främst från de viktigaste administra-
tiva styrmedlen. Vattenskyddsområden enligt miljöbalken, samt vatten- och mate-
rialförsörjningsplaner behöver upprättas och få genomslag i samhällsplaneringen. 
Hänsyn till grundvattnet behövs även vid tillsyn och tillståndsprövning enligt 
miljöbalken, exempelvis täkttillstånd och tillstånd för gruvverksamhet. God till-
lämpning av vattenförvaltningens föreskrifter så att de leder till faktiska åtgärder 
är också centralt. För att genomförandeunderskottet ska minska, behövs mer 
resurser läggas på kunskapshöjande åtgärder samt på tillämpning av ovanstående 
styrmedel, exempelvis tillsyn. Återföring från ekonomiska styrmedel kan vara ett 
sätt att få utökade resurser. 

Redovisningen utgår från fem centrala problem. Förslag till insatser beskrivs 
utifrån dessa. Prioriterade förslag till insatser omfattar utökad grundvattenprov-
tagning och analys, bättre datahantering och utvärderingar, förbättrad enskild 
vattenförsörjning, mera spridd kunskap om grundvatten och mer hänsynstagande 
till grundvattnets betydelse för ekosystem. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 grundvattnets kvalitet 

Huvuddelen av det grundvatten som vi använder som dricksvatten i Sverige har  
en acceptabel kvalitet vad gäller föroreningspåverkan från mänsklig verksamhet. 
På grund av bristande provtagning av riskämnen vet vi dock för litet om förekom-
sten av exempelvis organiska miljögifter, läkemedelsrester och andra ämnen som 
även i låga halter kan påverka hälsan. Av de mänskligt skapade föroreningarna är 
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det främst mikroorganismer, kväve, bekämpningsmedel, klorerade lösningsmedel 
och andra organiska föroreningar som påverkar grundvattnet negativt. Proble-
men finns främst i urbana områden och i jordbruksområden. Problem kan även 
kopplas till punktkällor, såsom förorenade områden eller gruvor som, beroende 
på skala och omfattning, oftast endast berör ett lokalt område. Under de senaste 
åren har förekomst av högfluorerade ämnen (exempelvis PFOS) i grundvatten och 
dricksvatten uppmärksammats1 2. Förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatt-
net tycks dock ha minskat sedan 1980-talet3. 

Naturligt höga halter av ämnen som kan påverka ekosystem eller människors 
hälsa negativt förekommer i form av exempelvis höga halter av tungmetaller. Kun-
skap bör därför finnas om den naturliga vattenkvaliteten vid såväl enskild som 
kommunal vattenförsörjning. På så sätt kan en korrekt vattenbehandling ge ett 
fullgott dricksvatten. Ett bra geologiskt underlagsmaterial och kunskap om grund-
vattnets flöde är viktiga stöd för att ange problemområden (figur 9.1).

figur 9.1. påverkanskällornas läge i förhållande till provtagningsplats, med grundvattnets 
flöde i beaktande, är viktigt att känna till för att kunna göra relevanta bedömningar av vattnets 
kvalitet (bild sgu).

Grundvattentillströmning

Tillrinningsområde

1 Livsmedelsverket, 2014. PFAA i råvatten och dricksvatten – Resultat av en kartläggning, 
september 2014.

2 Svenskt Vatten, 2014. Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i 
dricksvatten. 2014:20.

3 CKB & HaV, 2014. Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986–2014.
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1.1.2 grundvatten inom vattenförvaltningen 

Vattenmyndigheterna har inom ramen för arbetet med ramdirektivet för vatten  
(Vattendirektivet)4 gjort en bedömning av vattenförvaltningens grundvatten-
förekomster för 2015. Den tidigare gjordes 2009. Bedömningen visar att fler 
grundvattenförekomster än vid bedömningen 2009 riskerar att inte uppnå god 
kemisk och kvantitativ status 2021. Bekämpningsmedel är den vanligaste orsaken 
till otillfredsställande status eller att risk föreligger för otillfredsställande status 
hos grundvattenförekomsterna. Av landets drygt 3300 grundvattenförekomster 
bedöms drygt 2 procent ha otillfredsställande status. Knappt 20 procent bedöms 
riskera att inte nå god status till 2021. Skillnaden i bedömning mot 2009 beror 
dock bland annat på att informationen om påverkan och påverkanskällor har 
förbättrats. För att verifiera riskbedömningarna används i huvudsak en indikativ 
påverkansanalys som baseras på bland annat markanvändning. Resursbrist har 
lett till att verifiering genom grundvattenprovtagning och analys, inte görs i till-
räcklig omfattning. I dagsläget saknas stora delar av den övervakning som  
Vattendirektivet och därmed vattenförvaltningens föreskrifter5 kräver. Därmed 
saknas underlag för att korrekt bedöma om god kemisk och kvantitativ status 
uppnås. Vattenmyndigheternas uppskattning att statusbedömningen av grund-
vattenförekomsterna till 71 procent har låg tillförlitlighetsgrad vad gäller kemisk 
status, är tecken på detta. Underlaget för den kvantitativa statusbedömningen 
bedöms vara ännu sämre. Hela 87 procent uppges ha låg tillförlitlighetsgrad6. 
Trots dessa betydande osäkerheter, har bedömningarna av grundvattenförekomst-
erna en bättre grund att vila på denna förvaltningscykel än den 2009.

När det gäller grundvattnets kvantitet, finns mycket få mätningar utförda i 
grundvattenförekomster, trots att detta krävs enligt Vattendirektivet. I huvudsak 
har SGUs nivåstationer använts. År 2012 rapporterades 85 stationer belägna inom 
40 grundvattenförekomster. Då det totalt finns 3300 grundvattenförekomster är 
detta antal mycket lågt. Kända problem med bristande vattentillgång och låga 
grundvattennivåer finns främst på Gotland, i södra och östra Sverige samt inom 
vissa kustområden. Här behöver lokal övervakning av grundvattennivåer upprät-
tas. Problemen kan förväntas bli större i de delar av Sverige där nederbördsmäng-
derna enligt modellberäkningar antas minska. Det är även sannolikt att vissa 
regioner kan komma att få längre odlingssäsonger, vilket kan medföra större tryck 
på grundvattnet som bevattningsresurs.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för vattenpolitikens område.

5 SGU-FS 2014:1. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av 
grundvatten, Celex 32000L0060, 32009L0090.

6 Förslag på förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015–2021. Västerhavets 
vattenmyndighet.



374 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1

1.1.3 medvetenhet och planering 

Åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen har i den första cykeln,  
2009–2015, främst handlat om att ta fram ett bättre underlag för beslut på regio-
nal och kommunal nivå. Sedan den fördjupade utvärderingen 2012, har fler läns-
styrelser färdigställt vattenförsörjningsplaner. Regionala vattenförsörjningsplaner 
finns nu från åtta län och planer från ytterligare två ligger för beslut (figur 9.2). 
Planerna är sinsemellan ganska olika, men kan förväntas ge stöd till kommuner 
och andra aktörer i samhällsplaneringen. 

Även på kommunal nivå har på många håll vattenförsörjningsplanering pågått. 
Detta har säkert varit resultat av den åtgärd (nr 37) som vattenmyndigheterna  
riktat till kommunerna7 i åtgärdsprogrammen. Enligt denna åtgärd bör kommu-
nerna ta fram en övergripande och strategisk vatten- och avloppsvattenplan. 

7 Exempel: http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/
beslut-2009/ap-vasterhavet.pdf.

Figur 9.2. Regionala vattenförsörjningsplaner 2015

Läget vad gäller framtagning av regionala vattenförsörjningsplaner i mars 2015. 
Göteborgsregionens Kommunalförbund har för sina 13 medlemskommuner tagit 
fram en egen plan.
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I kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för 20148 anger 42 pro-
cent att de har en strategisk plan för vatten- och avloppsförsörjning. Drygt hälf-
ten, 56 procent av kommunerna, anger att de inte har det. Många av kommunerna 
som saknar plan anger emellertid att de arbetar med att ta fram en sådan. Svar 
saknas från 2 procent av kommunerna. Resultaten visar viss samstämmighet med 
resultaten från miljömålsenkäten (se figur 9.3). 

1.1.4 grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer 

Förändringar i grundvattennivåer eller av grundvattnets kemiska sammansättning 
påverkar ytvattenmiljöer, våtmarker och källor (figur 9.4). Exempelvis kan läckage 

8 Information från Vattenmyndigheterna.

Figur 9.3. Kommunala planer för vattenförsörjning

Läget vad gäller framställande av vattenförsörjningsplaner (eller motsvarande) på 
kommunal nivå. Till vänster visas vilka kommuner som i återrapporteringen 2014 till 
vattenmyndigheterna angav att de hade eller planerade ta fram en övergripande 
strategisk vatten- och avloppsvattenplan. Till höger visas resultatet på frågan om 
kommunen har eller planerar att ta fram plan eller program för vattenförsörjningen i 
Boverkets miljömålsenkät 2014. Båda kartorna har kompletterats med information 
från föregående år för de kommuner som inte svarat. 
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till grundvattnet från förorenade områden, urbana områden och gruvor med tiden 
orsaka skador på akvatiska system. 

Gruvor kan vara särskilt intressanta då de ofta omsätter stora vattenvolymer 
och de från början grundvattenrelaterade problemen vid utsläpp till recipient 
kan påverka de akvatiska systemen nedströms. På grund av bristande hänsyn och 
förändringar i grundvattennivåer, bland annat vid vattenförsörjning, gruv-, bygg- 
och anläggningsprojekt samt jord- och skogsbruk, kan källmiljöer och våtmarker 
påverkas. Kunskapen om var och hur grundvattnet påverkar olika livsmiljöer i 
akvatiska system är dock mycket liten. Det beror på att det fortfarande till stora 
delar saknas både relevant dataunderlag och heltäckande bedömningsmetodik. 
Under 2012–2014 har dock underlag utarbetats9 10 som visar hur olika naturtyper 
och ekosystem är beroende av grundvatten. 

figur 9.4. källområden utgör ofta rika livsmiljöer, som här vid närebokällan. 

foto: fredrik theolin, sgu

9 Werner, K. & Collinder, P., 2011. Grundvattenberoende ekosystem – Översiktlig 
klassificering av känslighet och värde för svenska naturtyper och arter inom nätverket 
Natura 2000. Rapport.

10 Werner, K. & Collinder, P., 2014. Grundvattenkemiberoende ekosystem. Översiktlig 
klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000. Rapport.
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1.1.5 naturgrusavlagringar 

De flesta av Sveriges större grundvattentäkter finns i våra stora sand- och grusåsar 
samt naturgrusavlagringarna. Dessa ger goda möjligheter till framtida uttag av 
vatten, förutsatt att de bevaras och inte används som material till vägbyggnation, 
betongframställning, m.m. Uttaget av naturgrus ger dock en ökad risk för föro-
reningspåverkan eftersom skyddande lager ovanför grundvattnet grävs bort. Den 
positiva trenden under 1990-talet och början av 2000-talet, då uttaget av natur-
grus minskade kraftigt, har tyvärr avtagit. De senaste tre åren har minskningen 
planat ut. Leveranserna från naturgrustäkter har till och med ökat marginellt från 
2012 till 201311, då de uppgick till 12,2 miljoner ton. Det överskrider den gräns 
för uttag av naturgas i landet, som angavs i det nationella delmålet 2010. Den 
gränsen var satt till 12 miljoner ton per år. Positivt är att antalet naturgrustäkter 
med täkttillstånd successivt minskar och att det nu finns fler bergtäkter än natur-
grustäkter i produktion. Det är framförallt de minsta naturgrustäkterna i områden 
med endast mindre grundvattentillgångar som blivit färre. Orsaken till att det 
ges färre tillstånd är dels de restriktivare regler för naturgrustäkter som infördes 
2009 i miljöbalkens 9 kap 6f §, dels branschaktörernas alltmer aktiva arbete för 
en minskning. Inom användningsområden där det finns alternativa material att 
använda, främst krossat berg, fortsätter användningen av naturgrus att minska, 
vilket är positivt. Det gäller exempelvis väg- och fyllnadsändamål (figur 9.5). 

11 SGU, 2014. Grus, sand och krossberg. SGU periodiska publikationer 2014:3.

Miljoner ton/år

Figur 9.5. Användning av naturgrus under olika år perioden 1994–2013

 KÄLLA: SGU (2014). GRUS, SAND OCH KROSSBERG. SGU PERIODISKA PUBLIKATIONER 2014:3.
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Användningen av naturgrus har minskat inom områden där ersättningsmaterial finns 
att tillgå exempelvis till väg och fyllnad. Mer än hälften av naturgruset levereras idag till 
betongändamål, ett användningsområde där lokal brist på ersättningsmaterial kan före-
komma. För att uttagen av naturgrus ska kunna fortsätta att minska behövs fler bergtäkter 
som framställer helkrossad ballast till betong.
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1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 

1.2.1 allmänt/bakgrund 

Det har sedan den fördjupade utvärderingen 2012 inte tillkommit några avgö-
rande styrmedel som förändrat förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet. 
Undantaget är den nya bekämpningsmedelsförordningen och det nya landsbygds-
program som beslutats för 2014–2020. Insatser har dock gjorts för att implemen-
tera de styrmedel som finns. Under perioden 2013–2016 pågår arbete med ett 
antal statliga utredningar och strategiarbeten12 13 14 15 inom miljömålssystemet som 
kan komma att påverka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsmålet.

1.2.2 grundvattnets kvalitet 

Vattenförsörjningsplanering är, tillsammans med upprättandet av vattenskydds-
områden, viktiga verktyg för att skydda grundvattnet och därmed förbättra dess 
kvalitet. Här är utvecklingen positiv. Utöver dessa förbättringar har dataunderla-
get för att bedöma problembilden ökat något, bland annat genom den regionala 
övervakningen, inklusive den provtagning som utförts för att verifiera statusbe-
dömningen vid en del av vattenförvaltningens grundvattenförekomster. Problemet 
med bristande provtagning kvarstår dock. Det gäller för råvattenprovtagning vid 
vattenverk, inom miljöövervakningen, återkopplingen från verksamhetsutövarnas 
egenkontroll, samt för provtagning i vattenförvaltningens grundvattenförekomster. 

Genom upptäckten av högfluorerade ämnen i flera kommunala vattentäkter 
har en del vattentäkter som bedömts vara i riskzonen för höga halter undersökts16 
genom en screeningundersökning initierad av Svenskt Vatten. Av de drygt 200 
grundvattentäkterna som undersöktes, detekterades olika högfluorerade ämnen i 
cirka 20 procent av vattentäkterna. Endast i ett fåtal fall uppmättes dock halter 
över den åtgärdsgräns som Livsmedelsverket har definierat17.

Halter av bekämpningsmedel har minskat i grundvatten. Dock hittar man i 
många vattentäkter, både numera förbjudna bekämpningsmedel, och bekämp-
ningsmedel som fortfarande används. Reglerna om integrerat växtskydd i den nya 

12 SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, 2014.
13 Regeringen. Kommittédirektiv. En trygg dricksvattenförsörjning (Dir. 2013: 75).  

2013-07-18.
14 Miljödepartementet. Remiss. Förslag till ändring av 7 kap. Miljöbalken om 

vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning. 2013-06-19.
15 SoU 2013:68. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
16 Livsmedelsverket, 2014. PFAA i råvatten och dricksvatten – Resultat av en kartläggning, 

september 2014.
17 Svenskt Vatten, 2014. Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i 

dricksvatten. 2014:20.
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förordningen om bekämpningsmedel18 kan skynda på omställningen till säkrare 
metoder, beroende på hur de kommer att tillämpas. Ett problem är att informa-
tion om vilka bekämpningsmedel som används inte sparas och därmed inte finns 
tillgängliga. Med de långa omsättningstider som ofta råder i grundvattnet är det 
svårt att veta vilka substanser som bör ingå i ett övervakningsprogram eller vid 
kontroll av dricksvattenkvalitet i enskilda eller kommunala grundvattentäkter. Det 
finns en betydande risk att de kontroller av vattenkvaliteten som utförs, missar 
olika substanser och deras nedbrytningsprodukter. 

1.2.3 grundvatten inom vattenförvaltningen 

Betydande framsteg har gjorts i arbetet med att genomföra grundvattendelen inom 
vattenförvaltningen. Insatserna har dock inte kunnat täcka behovet. Framförallt 
har provtagning i övervakningsprogram gjorts i alltför liten omfattning i förhål-
lande till kraven i Vattendirektivet. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för det 
genomförandeunderskott som finns inom vattenförvaltningen avseende övervak-
ningens omfattning och inriktning för grundvatten19. Det finns ett underskott av 
riskbaserad övervakning, dvs. övervakning vid de platser där påverkan på grund-
vattnets kvalitet eller kvantitet befaras. Genom omfördelning av medel inom den 
regionala miljöövervakningen har underskottet kunnat minska. Detta uppfyller 
dock endast en bråkdel av det faktiska underskottet. 

Det totala behovet av stationer för den kontrollerande övervakningen uppgår 
till åtminstone 2 200 provtagningsplatser lokaliserade till förekomster eller grup-
per av förekomster (där en station representerar gruppen). Det angivna behovet 
avser endast stationer i grundvattenförekomster i sand- och grusavlagringar och 
ytterligare behov tillkommer för grundvattenförekomster i berggrunden. Idag finns 
ca 1 400 aktiva grundvattenövervakningsstationer i VISS. Cirka 750 av dessa är 
kopplade till den kommunala råvattenkontrollen och uppfyller egentligen inte 
kraven för den kontrollerande övervakningen enligt Vattendirektivet. 

För att fylla luckorna i den kontrollerande övervakningen har vid SGU en över-
siktlig inventering gjorts för att hitta potentiella provtagningsplatser. Inventeringen 
visade att det finns ca 1200 potentiella provtagningsplatser där det idag inte be-
drivs någon miljöövervakning samt att det saknas nästan 700 provtagningsplatser. 
Det är nödvändigt med en inventering av de existerande provtagningsplatserna 
för att se om de är lämpliga som övervakningsstationer. I grundvattenförekomster 
(eller grupper av grundvattenförekomster) där provtagningspunkter saknas, behö-
ver fältinventering utföras för att hitta nya. Den totala kostnaden för att bygga 

18 http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=211607&docId=2053
444&propId=5.

19 European Commission, 2012. Member State: Sweden, Accompanying the document Report 
from the Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation 
of the Water Framework Directive (2000/60/EC), River Basin Management Plans, (SWD 
(2012) 379 final.
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upp övervakningsnätet samt genomföra ett års provtagning, uppskattas till 13,5 
miljoner kronor.

SGU har reviderat tre föreskrifter och tagit fram en vägledning till dessa som 
avser grundvattenförvaltningens genomförande20. Med detta dokument har kraven 
i direktiven förtydligats vilket hjälper de regionala myndigheterna att prioritera 
och genomföra arbetet. 

I databasen VattenInformationsSystemSverige (VISS) har ett verktyg för att 
redovisa och planera åtgärder utvecklats. Det har använts under den senare delen 
av den nu aktuella förvaltningscykeln (2009–2015). Detta har lett till en ökad 
dialog om åtgärder mellan berörda aktörer vilket är ett steg framåt i deltagande-
processen. Vattenmyndigheterna har valt att hålla informationen öppen också för 
allmänheten. Syftet har varit att öka transparensen, trots vissa brister i redovisad 
information. 

Arbetet med frågor kring grundvattenförekomsternas kvantitativa status har 
varit begränsat. I områden med kända problem hanteras frågan inom risk- och 
statusbedömningen. I delar av Sverige som inte har kvantitetsproblem på före-
komstnivå, hanteras dock frågan översiktligt. 

1.2.4 medvetenhet och planering 

Arbetet fortgår med att utarbeta vattenskyddsområden vid grundvattentäkter och 
med att revidera avgränsning och skyddsföreskrifter för gamla skyddsområden. 
För större allmänna grundvattentäkter har arbetet i vissa län nått mycket långt. 
Även om takten ökat är den dock inte tillräcklig för att alla allmänna grundvatten-
täkter ska ha vattenskydd målåret 2020. Av Sveriges drygt 1 700 allmänna grund-
vattentäkter har idag cirka 70 procent vattenskyddsområde. Av det dricksvatten 
som levereras kommer hela 95 procent från vattentäkter med skyddsområde. Skill-
naden i andelar beror på att det framförallt är mindre vattentäkter och reservvat-
tentäkter som saknar skyddsområde (figur 9.6). 

Även grundvatten som idag inte används för dricksvattenproduktion, men som 
utgör viktiga resurser för framtiden, behöver skyddas. Det är tyvärr fortfarande 
mycket sällsynt att vattenskyddsområden tas fram för sådana grundvattenresurser. 
Idag saknar också mer än 60 procent av de allmänna vattentäkterna, tillstånd/mil-
jödom för sina vattenuttag. 

Arbetet har utvecklats i frågor om dricksvattenkvalitet och dricksvattensäker-
het både hos myndigheter, verksamhetsutövare och inom forskningen. Ett nätverk 
för att utveckla arbetet kring problemen med högfluorerade ämnen (PFAA, bland 
annat PFOS) i grund- och dricksvatten, har startats. Vidare pågår, dricksvatten-
utredningen21 och miljömålsutredningen om Hållbar mark och vattenanvändning 
har genomförts22.

20 SGU, 2014. Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. SGU-rapport 2014:31.
21 Regeringen. Kommittédirektiv. En trygg dricksvattenförsörjning (Dir. 2013: 75). 2013-07-

18.
22  SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, 2014.
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Länen har haft en hög aktivitet i framtagande av vattenförsörjningsplaner. 
Kommuner eller kommunalförbund har också tagit fram vattenförsörjningsplaner 
i varierande omfattning. Även andra närliggande planer vilka berör grundvat-
tensituationen, exempelvis VA-planer, tas fram. I översiktsplaner beaktas numera 
grundvatten mer och grundvatten ingår i planer för klimatanpassning. Mätningar 
av grundvattennivåer, utöver den som sker på nationell nivå, är dock i huvudsak 
fortfarande begränsad till övervakningsprogram inom vissa tätorter. Det behövs 
insatser för att lösa problem med samordning av datalagring och uppdatering.

Figur 9.6. Vattenskyddsområden

 KÄLLA: SGU:S VATTENTÄKTSARKIV

I den vänstra kartan redovisas kommunvis hur stor andel av kommunens grundvattentäkter som 
har vattenskyddsområden. I den högra kartan framgår kommunvis hur stor del av vattenuttaget 
som görs från vattentäkter från både yt- och grundvattentäkter med vattenskyddsområde.
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1.2.5 grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer 

Positivt är att det nu pågår betydligt högre aktivitet genom bland annat fördjupa-
de studier kring naturtypsklassning och grundvattenberoende ekosystem i främst 
Natura 2000-områden. Metodstudier av grundvattnets påverkan på akvatiska 
ekosystem, har utförts på uppdrag av länsstyrelser och SGU. Takten i arbetet har 
därmed ökat markant från en tidigare mycket låg nivå. Arbete kring grundvatten-
beroende ekosystem pågår även på EU-nivå inom vattenförvaltningen23. 

Ett exempel på närliggande aktivitet är den studie som SGU beställt avseende 
grundvattnets ekosystemtjänster24. Här ingår också att se på lämpliga metoder att 
värdera grundvatten ur både ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

I flera sammanhang har påverkan på grundvattenberoende ekosystem varit en 
väsentlig fråga i miljöprövningsärenden. Detta gäller inte minst gruvärenden och 
ärenden om bergtäkter. Medvetenheten om problemen och dess komplexitet har 
ökat hos både allmänhet och berörda myndigheter.

1.2.6 naturgrusavlagringar 

Det finns nu en betydligt mer restriktiv hållning till att ge nya tillstånd till natur-
grusuttag. Ansökningar gäller idag i de flesta fall förlängda och utökade tillstånd 
i befintliga täkter. En brist är att arbetet med att ta fram kriterier för naturgrus-
avlagringar som är av betydelse för natur- och kulturlandskapet eller för energi-
lagring, inte är påbörjat. Det försvårar tillståndsmyndighetens bedömning av dessa 
aspekter. En annan brist är att tillståndsprövningen uppvisar stora regionala skill-
nader. Här syns behov av ytterligare vägledning. 

Ett regeringsuppdrag pågår avseende insamling av produktionsuppgifter om 
entreprenadberg25. Bättre statistik kommer att förbättra både uppföljning av 
naturgrusanvändningen och styrning mot rätt åtgärder.

1.3 De centrala problemen för målet 
Utifrån de sex preciseringarna och de viktigaste frågeställningarna, har fem centra-
la problem för miljökvalitetsmålet identifierats. De är kopplade till centrala upp-
följningsmått, vilka grundas på målmanualen för Grundvatten av god kvalitet26 
och är de som bedömts vara de viktigaste styrmedlen. De fem centrala problemen 

23 Guidance Document on Ecological Flows (Eflows) in the implementation of the 
Water Framework Directive (https://circabc.europa.eu/sd/a/aa23efe4-b646-4d21-aef2-
697eb6e23a46/DraftEflowsGuidance-V3.2-Clean.pdf), (Guidance Document on Ecological 
Flows och Technical report on groundwater associated aquatic ecosystems).

24 Söderqvist, T., Lindhe, A., Rosén, L. & Kinell, G., 2014. Grundvattnets ekosystemtjänster 
och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning. SGU-rapport 2014:40.  
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1440-rapport.pdf.

25 Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för 
entreprenadsten kan utformas, N2013/4153/FIN (SGU dnr 317-1681/2013).

26 SGU, 2014. Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. 2014-05-26. SGU Dnr:39-54/2014.
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utgör grunden för bedömning av måluppfyllelse. Både de centrala problemen och 
deras styrmedel överlappar varandra. Detta framgår i tabell 9.1, där en mer utför-
lig beskrivning ges av de centrala styrmedlen, liksom senare i texten i tabell 9.2, 
vilken sammanfattar förutsättningar och orsaker till situationen för miljökvalitets-
målet. Vissa styrmedel fattas eller behöver förstärkas. Förslag till detta redovisas 
i det avslutande kapitlet; Beskrivning av behov och insatser – vad krävs för att 
målet ska nås? 

1. Grundvattnets kvalitet är inte tillräckligt bra i utsatta områden och kunskap om 
kvaliteten saknas (Kortnamn: Grundvattnets kvalitet)
– Problemställning: Grundvattnets kvalitet är inte tillräckligt väl känt, speciellt 
inte i områden där grundvattnet är utsatt för förorening. Det pågår fortfarande 
belastning på grundvattnet från areella näringar och punktkällor (pågående verk-
samhet eller historiska källor). Dessutom finns fördröjningseffekter i nedbrytning 
och transport av föroreningar i marken. För att åtgärder ska kunna anges, behöver 
kunskap finnas om oönskade ämnens förekomst och halter, samt om dessa ämnen 
är naturligt förekommande i grundvattnet eller mänskligt orsakade.

– Centralt uppföljningsmått: Grundvattnets kvalitet i allmänna respektive enskilda 
vattentäkter (indikatorförslag i målmanualen)

– Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning av kemisk kva-
litet och nivåövervakning, (ii) Vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplane-
ring, (iii) Tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken, (iv) Vattenförvaltning-
ens genomförande27 28 29 30 31 (v) Landsbygdsprogrammets krav och rådgivning.

2. Alla vattenförvaltningens grundvattenförekomster uppnår inte god kemisk och 
kvantitativ status och bedömningsunderlaget är otillräckligt (Kortnamn: Grund-
vatten inom vattenförvaltningen)
– Problemställning: Grundvattenförekomsterna i svensk vattenförvaltning är 
avgränsade utifrån möjlighet till stora grundvattenuttag för dricksvattenförsörj-
ning och annan vattenanvändning. Därför är de mycket betydelsefulla, även om 

27 SGU-FS 2008:1, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av 
åtgärdsprogram för grundvatten, Celex 32000L0060.

28 SGU-FS 2008:3, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av 
förvaltningsplan för grundvatten, Celex 32000L0060.

29 SGU-FS 2013:1, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och 
analys av grundvatten, Celex 32000L0060.

30 SGU-FS 2013:2, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
och statusklassificering för grundvatten, Celex 32000L0060, 32006L0118.

31 SGU-FS 2014:1, Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av 
grundvatten, Celex 32000L0060, 32009L0090.
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de täcker geografiskt en liten del (8 procent) av landets yta. På grund av våra 
geologiska förutsättningar har Sverige ett ur Europaperspektiv mycket stort 
antal grundvattenförekomster; drygt 3300. Det stora antalet innebär betydande 
svårigheter att uppfylla vattenförvaltningens krav. Det gäller framförallt vid 
provtagning/övervakning och verifiering av grundvattenförekomsternas kemiska 
och kvantitativa status, samt vid bestämmande av lämpliga åtgärder. I dagsläget 
saknas stora delar av den övervakning som krävs. Därmed saknas underlag för att 
korrekt kunna bedöma om god kemisk och kvantitativ status uppnås. 

– Centralt uppföljningsmått: Kemisk respektive kvantitativ status av grundvatten-
förekomster (utgår från två indikatorer som är under framtagande)

– Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning av kemisk 
kvalitet och nivåövervakning, (ii) Vattenförvaltningens genomförande, (iii) Vat-
tenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering, (iv) Tillståndsprövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, (v) Landsbygdsprogrammets krav och rådgivning.

3. Medvetenheten om grundvattnet är för låg och planeringsinstrumenten behöver 
få större genomslag (Kortnamn: Medvetenhet och planering). 
– Problemställning: Kunskapen om grundvatten är generellt för låg i samhället. 
Det medför att grundvattenresurser förstörs och inte skyddas i tillräcklig omfatt-
ning. Inom samhällsplaneringen behöver vid lokalisering av olika verksamheter 
hänsyn tas till grundvattenmagasin som är viktiga för vattenförsörjningen. Inför-
livande av grundvattenaspekter i planeringsarbete behöver få större genomslag 
genom upprättande av vattenförsörjningsplaner samt beredskapsplaner för  
olyckor. Tillståndsprövning, tillsyn och kontroll av pågående och nya verksam- 
heter behöver uppmärksamma grundvattnet, bland annat genom strikta villkor 
och bra egenkontroll. Förändringar i grundvattennivåer behöver uppmärksammas 
mer, inte minst frågor om klimatförändringar och klimatanpassning och där man 
befarar en ökad konkurrens om vattenresursen. 
 
Centrala uppföljningsmått: Antal vattenskyddsområden (befintlig indikator) samt 
antal regionala (lokala) vattenförsörjningsplaner (indikator/uppföljningsmått 
under utarbetande)

– Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Vattenskyddsområden enligt 
miljöbalken kapitel 7, (ii) Översiktsplaner som innehåller och beaktar vatten-
skyddsområden, vattenförsörjningsplaner samt materialförsörjning, (iii) Tillstånd 
och tillsyn enligt miljöbalken.

4. Det är i stort sett okänt i vilken omfattning grundvattnet påverkar akvatiska 
livsmiljöer negativt (Kortnamn: Grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer).
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– Problemställning: Miljökvalitetsmålet trycker i sin lydelse på att grundvattnet 
ska bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Stor 
kunskapsbrist råder, vilket bland annat orsakat att denna aspekt ej prioriterats 
i tidigare miljömålsarbete inom vattenförvaltningen eller i miljökonsekvens-
beskrivningar i samband med tillståndsansökningar. Det krävs mer data och en 
gemensam syn på grundvattnets roll för de akvatiska ekosystemen, i vattenarbetet. 
Naturliga källors värden måste uppmärksammas mer i flera olika sammanhang.

– Centrala uppföljningsmått: Översiktliga förslag: 1) Grundvattenrelaterade 
problem uppmärksammade i nya och gamla bevarandeplanerna. Genomgång av 
befintliga bevarandeplaner, 2) Metodik för bedömning av påverkan på Grund-
vattenberoende ekosystem och koppling mot ytvattnets statusbedömning

– Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning av kemisk kvali-
tet samt nivåövervakning, (ii) Vattenförvaltningens genomförande, (iii) Tillstånds-
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, (iv) Natura 2000-områden, (v) Sanering 
av förorenade områden enligt miljöbalken.

5. Bevarandet av naturgrusavlagringar behöver öka (Kortnamn: Naturgrus- 
avlagringar).
– Problemställning: Omställning mot minskat uttag av naturgrus pågår. Arbete 
med att ta fram ersättningsmaterial, främst krossat bergmaterial, till allt fler 
användningsområden fortgår men takten behöver öka. För att få en snabbare 
omställning behövs en bättre kunskap om både återvinningsmöjligheter och om 
möjligheterna att använda krossat berg för olika ändamål. Kriterier behöver tas 
fram för bedömning av naturgrusavlagringarnas natur- och kulturvärden, liksom 
värde för energilagring. Medvetenheten inom samhällsplaneringen behöver öka, 
bland annat genom framtagande av materialförsörjningsplaner. Branschriktlinjer 
och krav på alternativa material vid upphandling kan påskynda omställningen – 
här kan branschorganisationer och offentliga aktörer gå före. 

Centralt uppföljningsmått: Grusanvändning (befintlig indikator)

Centrala styrmedel (se tabell 9.1 och 9.2): (i) Tillstånd och tillsyn enligt MB 9 kap 
6f § och 11 kap, (ii) Materialförsörjningsplanering, (iii) Naturgrusskatt, (iv) Upp-
handlingskrav och branschriktlinjer.
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Tabell 9.1. sammanfattning av styrmedel och hur dess användning påverkar grundvattnet 

centrala styrmedel  
(kortnamn i kursiv)

förklaring av styrmedlet och dess 
funktion

Hur påverkas grundvattnet 
positivt?

centrala problem 
som påverkas 
positivt

Provtagning av kvalitet och 
kvantitet (LV/VFF/MB) livs-
medelslagstiftningens (lvs) och 
vattenförvaltningens (vffs) 
föreskrifter, miljöbalken (mb) 
om egenkontroll och kunskaps-
krav, samt miljöövervakning.

lv: krav på vattenproducenter att 
genomföra faroanalys och utföra 
relevant provtagning. vff: kvanti-
tativ och kvalitativ provtagning av 
grundvattenförekomster i risk. mb: 
genom egenkontroll ska t.ex. jord- 
och skogsbruk, mineralnäring och 
andra verksamhetsutövare ta reda 
på hur de påverkar miljön.

ett första steg för att åtgärda 
problem är kännedom om 
vilka problemen är och var 
de finns.

både grundvattnets kvalitet 
och kvantitet behöver följas 
upp (provtagning, analys 
och nivåmätning)

alla

Vattenskyddsområden (MB 7)  
vattenskyddsområden i enlighet 
med miljöbalkens (mb) kapitel 
7 baserade på bra underlag 
och med bra föreskrifter.

inom ett vattenskyddsområde 
förbjuds vissa förorenande verk-
samheter och striktare krav ställs 
på de verksamheter som finns inom 
området. området måste baseras 
på bra hydrogeologiskt underlag 
och tillsyn måste ske av att före-
skrifterna följs.

om hänsyn tas till vatten-
försörjningsplaner och 
vattenskyddsområden i 
samhällsplanering och i 
tillståndsgivning och tillsyn 
så förläggs inte grundvatten-
påverkande verksamheter 
där, eller förses med strik-
tare villkor.

alla

Vattenförsörjningsplaner i 
ÖP (PBL) planeringsunderlag 
i form av vattenförsörjnings-
planer som används inom 
samhällsplaneringen (översikts-
planer mm).

plan- och bygglagen (pbl) ställer 
krav på att planeringsunderlag av 
betydelse redovisas. en vattenför-
sörjningsplan pekar ut områden av 
betydelse på kort och lång sikt för 
vattenförsörjningen, och är därmed 
till hjälp i upprättande av vatten-
skyddsområden.

om hänsyn tas till vatten-
försörjningsplaner och 
vattenskyddsområden i 
samhällsplanering och i 
tillståndsgivning och tillsyn 
så förläggs inte grundvatten-
påverkande verksamheter 
där, eller förses med strik-
tare villkor.

alla

Materialförsörjningsplaner i  
ÖP (PBL) som ingår som 
underlag till samhällsplanering-
en (översiktsplaner mm).

plan- och bygglagen (pbl) ställer 
krav på att planeringsunderlag av 
betydelse redovisas. en material-
försörjningsplan identifierar hur 
(återvinning, bergtäkter m.m.) 
försörjning kan ske utan att skada 
naturgrusförekomster.

om hänsyn tas till vatten- 
och materialförsörjningspla-
ner samt till vattenskydds-
områden  i samhällsplane-
ring m.m. så kommer fler 
naturgrusförekomster att 
bevaras.

alla

Vattenförvaltningens före-
skrifter (VFF) och vägledningar 
om miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram mm - miljö-
balkens kapitel 5.

krav på kartläggning och analys, 
identifiering av grundvattenföre-
komster i risk, provtagning samt 
upprättande av åtgärdsprogram.

bra kartläggning och 
åtgärdsprogram leder till att 
åtgärder genomförs på rätt 
ställen och av rätt aktörer.

alla

Tillståndsgivning (MB 9 o 11)  
tillstånd (och anmälan) enligt 
miljöbalkens kapitel 9 (miljö-
farlig verksamhet) och kapitel 
11 (vattenverksamhet).

när tillstånd ges ska hänsyn till 
grundvattnet och dess angräns-
ande ekosystem tas, samt till vat-
tenskyddsområden och vatten- och 
materialförsörjningsplaner.

hänsyn till grundvattnet vid 
lokalisering och när villkor 
sätts (t.ex. skyddsåtgärder 
och krav på övervakning) för 
miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet leder till 
mindre påverkan.

alla. (för beva-
rande av natur-
grus särskilt mb 
kapitel 9 §6f).
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centrala styrmedel  
(kortnamn i kursiv)

förklaring av styrmedlet och dess 
funktion

Hur påverkas grundvattnet 
positivt?

centrala problem 
som påverkas 
positivt

Bra tillsyn (MB/LV) enligt 
miljöbalken och livsmedels-
lagstiftningen.

tillsyn av att de villkor som ställts 
följs är centralt för att minimera 
påverkan på grundvattnet.

alla

Sanering förorenade områden 
(MB 10) avhjälpande av miljö 
skador enligt miljöbalkens 
kapitel 10.

krav på att ansvarig verksamhets-
utövare ska sanera förorenade 
områden som orsakats av nedlagd 
industriell verksamhet, t.ex. gruvor, 
markföroreningar, deponier.

sanering av förorenade 
områden leder på sikt till 
förbättringar i grundvatt-
nets kvalitet och minskad 
påverkan på angränsande 
ekosystem.

samtliga utom 
bevarande av 
naturgrus.

Landsbygdsprogrammets krav 
och rådgivning (CAP)

krav och rådgivning till jordbruket i 
form av bland annat tvärvillkor – om 
lagstiftningen inte följs avseende 
t.ex. gödsling och användning av 
bekämpningsmedel så förlorar man 
ekonomiska ersättningar. rådgiv-
ning: greppa näringen och greppa 
växtskyddet leder till förståelse för 
hur hänsyn ska tas och därför till 
faktiska åtgärder.

mindre påverkan av 
näringsämnen och bekämp-
ningsmedel.

samtliga utom 
bevarande av 
naturgrus.

Upphandlingskrav och 
branschriktlinjer

krav på andra material än naturgrus 
i upphandlingar och branschrikt-
linjer, t.ex. betongbranschen, 
anläggningsbranschen etc. krav på 
minskade saltgivor och på alterna-
tiva halkbekämpningsmetoder.

leder till val av alternativa 
material.

kan också leda till minskad 
saltpåverkan på grundvatt-
net. offentliga organisatio-
ner och företag kan gå före 
(trafikverket, kommunal 
förvaltning mm).

främst bevaran-
de av naturgrus.

Naturgrusskatt skatt på naturgrus innebär att 
kostnaden för att ta ut naturgrus 
närmar sig den för att ta ut material 
från bergtäkter.

en högre skatt på naturgrus 
kan snabba på omställning-
en till alternativa material.

bevarande av 
naturgrus.

Natura 2000-områden enligt 
miljöbalken kapitel 7, förord-
ningen (1998:1252) om områ-
desskydd m.m.

grundvattenberoende ekosystem 
skyddas.

grundvatten 
inom vattenför-
valtningen och 
grundvattenpå-
verkan på akva-
tiska livsmiljöer.

Skogsvårdslagen källor grundvatten 
inom vattenför-
valtningen och 
grundvattenpå-
verkan på akva-
tiska livsmiljöer.
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2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 

2.1.1 bakgrund – befintliga styrmedel

Grundvattnet påverkas av en rad olika verksamheter i samhället. Dessa kan vara 
diffusa urbana utsläpp, enskilda avlopp och punktkällor som gruvor samt ned-
lagd och pågående industriell verksamhet. Andra påverkanskällor är jordbrukets 
och skogsbrukets användning av bekämpningsmedel och näringsämnen. Även 
grundvattnets nivåer påverkas genom vattenuttag, dränering och dämning. Dessa 
verksamheter regleras i allmänhet via miljöbalken, men även via t.ex. skogs-
vårdslagstiftningen, jordbrukets olika regleringar samt de krav på planering och 
planeringsunderlag som ställs via plan- och bygglagen. Vattenskyddsområden 
inrättas enligt miljöbalkens kapitel 7 och genom miljöbalkens kapitel 5, är vatten-
förvaltningen enligt Ramdirektivet för vatten är införd. Kemikalielagstiftningen 
reglerar vilka ämnen som får användas i samhället och är därmed grundläggande. 
Den lagstiftningen tas dock inte upp här. Många av de styrmedel och åtgärder 
som beskrivs i målet En giftfri miljö verkar dock även till förmån för grundvatten-
målet. 

Många verksamheter som potentiellt kan påverka grundvattnet negativt, krä-
ver inte anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Här bör observeras att balkens 
allmänna hänsynsregler bl.a. omfattar kunskapskravet och försiktighetsprincipen. 
Viktiga är även skadeansvaret – principen att förorenaren betalar – samt skälig-
hetsregeln. Ett problem här är att det kan vara svårt att förutse vilken aktivitet 
som ensam eller tillsammans med andra kan medföra att grundvattnet påverkas 
negativt.

Väl tillämpade styrmedel leder sammantaget till ett lapptäcke av åtgärder som 
bidrar till måluppfyllelse. I tabell 9.1 och sammanfattade i tabell 9.2, anges de 
styrmedel som bedöms som viktigast för att uppnå effektiva åtgärder.

Generellt är den nationella rådigheten god rörande de viktigaste styrmedlen 
för pådrivandet av miljömålet mot måluppfyllelse. En del av miljökvalitetsmålets 
grundläggande frågeställningar styrs dock av lagstiftning och program på EU-nivå. 
Det gäller för grundvattnet främst vattendirektivet som genomförs inom vatten-
förvaltningen, men även kemikalielagstiftningen, jordbrukets regleringar genom 
bekämpningsmedels- och nitratdirektiven, samt CAP (the EU Common Agricul-
tural Policy) och tillhörande landsbygdsprogram. Den nationella rådigheten kan 
därmed förändras om det sker genomgripande förändringar i gällande EU-policies 
och direktiv, eller om nya tillkommer.

Även om många styrmedel finns på plats, kvarstår dock i stor utsträckning de 
styrmedelsbrister, kunskapsluckor och tillståndsproblem som identifierats och 
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beskrivits i Fördjupad utvärdering 201232, Årlig uppföljning 201333 och Årlig upp-
följning 201434. Viktiga exempel är databrist avseende grundvattnets kvalitet (gäller 
båda nyupptäckta och redan kända föroreningar i vattenmiljön), brist på styr-
medel samt att befintliga styrmedel inom samhällsplanering och tillsyn/tillstånd 
används otillräckligt. Genomförandeunderskottet har dock minskat något. Nedan 
beskrivs förutsättningar och orsaker till situationen utifrån tillgängliga styrmedel 
och insatser i samhället för grundvattnet utifrån de fem centrala problemen. 

Grundvattnets kvalitet är inte tillräckligt bra i utsatta områden och kunskap om 
kvaliteten saknas 
Centrala styrmedel: (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning och analys av 
vattenkvalitet och nivåövervakning, (ii) Vattenskyddsområden och vattenförsörj-
ningsplanering, (iii) Tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken, (iv) Vatten-
förvaltningens genomförande, (v) Landsbygdsprogrammets krav och rådgivning. 

Det centrala problemet är dels att grundvattnets kvalitet inte är tillräckligt bra 
i områden som är utsatta för föroreningspåverkan från punktkällor eller areellt 
utbredda källor, dels att kunskap om kvaliteten saknas. Bristen på provtagning 
och analys innebär ett avstannande redan i första delen av genomförandekedjan.  
Eftersom vi inte vet tillräckligt mycket om problembilden, vare sig vilka föro-
reningar som finns, eller var de förekommer geografiskt, är det svårt att prio-
ritera och genomföra rätt åtgärder. Brister finns i råvattenkontrollen, i vatten-
förvaltning, miljöövervakning och egenkontroll. Den nuvarande situationen med 
alltför begränsad kontroll av råvatten leder, vilket exemplet med den spridda 
förekomsten av PFAA-ämnen i kommunala grundvattentäkter visar, till att det 
finns en påtaglig risk för att otillräcklig rening av råvattnet ger ett undermåligt 
dricksvatten. Det finns också en betydande risk att en föroreningspåverkan kan 
fortgå under lång tid innan den upptäcks, vilket innebär att det är svårt att sätta 
in adekvata åtgärder. Verksamhetsutövarnas egenkontroll brister dels genom otill-
räckliga krav vid tillsyn, anmälan och tillståndsprövning, dels p.g.a. okunskap om 
lagstiftningens krav, exempelvis de allmänna hänsynsreglerna. Bland annat är det 
ovanligt att jordbrukare och ägare av fastigheter med enskild vattenförsörjning 
(egen brunn) utför regelbunden provtagning och vattenkvalitetsanalys. Tillsynen 
prioriteras inte heller i tillräckligt hög grad.

I vissa avseenden har kunskapsunderlaget dock blivit bättre, främst genom 
att den regionala miljöövervakningen har utökats för att i någon mån svara mot 

32 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Rapport 6500.

33 Naturvårdsverket, 2013. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2013. Rapport 6557.

34 Naturvårdsverket, 2014. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2013. Rapport 6608.
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behoven inom vattenförvaltningen. Användarvänligheten i den samlade informa-
tionen om vattentäkter i Vattentäktsarkivet vid SGU har förbättrats. Kraven avse-
ende bekämpningsmedel har lett till att halterna av förbjudna medel går ner. Det 
är också positivt att upptäckten av PFAA-ämnen i kommunala grundvattentäkter 
lett till en utökad kontroll och kunskapsuppbyggnad kring problemen med denna 
substansgrupp. 

När problemen är kända behöver man styra mot vissa specifika åtgärder. Detta 
sker på flera sätt. När en verksamhet (t.ex. en industri, järnväg, täkt eller gruva) 
anmäls eller får tillstånd enligt miljöbalken (främst 9 och 11 kap) sätts åtgärds-
krav i form av villkor och krav på skyddsåtgärder, t.ex. rening, skyddsbarriärer 
och egenkontroll i form av grundvattenprovtagning och analys. Bristande krav 
leder till ökad påverkan på grundvattnet. Ett vattenskyddsområde som inrättas 
i enlighet med kapitel 7 i miljöbalken, ska skydda grundvattnet genom att vissa 
verksamheter förbjuds eller förses med villkor för åtgärder och försiktighetsmått 
inom skyddsområdet. Tillsyn med stöd av miljöbalkens 10 kap påbjuder under-
sökning och saneringsåtgärder vid förorenade områden, vilket på lång sikt för-
bättrar grundvattnets kvalitet. Ovan beskrivna styrmedel och åtgärder fungerar till 
viss del, men det råder ett genomförandeunderskott. På grund av bristande med-
vetenhet om grundvattnet tar myndigheterna inte alltid tillräckliga hänsyn eller 
kräver ändamålsenliga villkor i tillstånds- och anmälningsskedet. Inrättandet av 
vattenskyddsområden görs av kommuner och länsstyrelser, men processen är lång-
sam och konfliktfylld eftersom det inte sällan finns motsättningar kring förbud 
och skyddsåtgärder. Tillsynsprocessen för förorenade områden är också långsam, 
delvis på grund av personalbrist men också för att rättsläget är komplicerat. Ofta 
finns endast ett delvist ansvar hos verksamhetsutövaren, vilket leder till att finan-
siering kan saknas för en fullständig saneringsåtgärd.

Till de ekonomiska och informativa styrmedlen räknas miljöersättningarna/ 
tvärvillkoren inom Landsbygdsprogrammet och dess rådgivningspaket Greppa 
Näringen och Greppa Växtskyddet. Greppa-paketen har visat sig framgångsrika. 
De behöver tillämpas i alla län och utökas med en grundvattenmodul.

Alla vattenförvaltningens grundvattenförekomster uppnår inte god kemisk och 
kvantitativ status och bedömningsunderlaget är otillräckligt 
Centralt styrmedel: (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning och analys av vat-
tenkvalitet och nivåövervakning, (ii) Vattenförvaltningens genomförande, (iii) Vat-
tenskyddsområden och vattenförsörjningsplanering, (iv) Tillståndsprövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, (v) Landsbygdsprogrammets krav och rådgivning.

Vattenförvaltningen samordnas av de fem vattenmyndigheterna. Ramdirektivet 
för vatten, liksom Grundvattendirektivet35 har implementerats via Vattenförvalt-

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 
för grundvatten mot föroreningar och försämring.
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ningsförordningen, liksom myndighetsföreskrifter från SGU och Havs- och vatten-
myndigheten (HaV). Arbetet som skett på vattenmyndigheterna under den andra 
förvaltningscykeln ska rapporteras till EU-kommissionen den 22 mars 2016. 

Kemisk och kvantitativ status på grundvattenförekomsten påverkas av olika 
typer av mänsklig verksamhet. Kvantitetsproblem (försämrad vattentillgång och 
sänkta grundvattennivåer) uppkommer framförallt vid för stora uttag för vatten-
försörjning och bevattning. Utsläpp av förorenande ämnen sker som diffus påver-
kan eller som punktutsläpp. 

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, vilket syftar till att sätta in åtgärder där 
det behövs för att uppnå ett grundvatten av god kvalitet och kvantitet riktar sig 
till lokala, regionala och centrala myndigheter som har haft svårt att genomföra 
åtgärderna inom sin ordinarie verksamhet och budget. Ytterligare en svårighet i 
genomförandet är oklarheten i åtgärdsprogrammens styrande verkan. Oklarheten 
kretsar bland annat kring frågor om hur och av vem åtgärden ska finansieras och 
hur de föreslagna styrmedelsåtgärderna ska leda till effektiva, fysiska åtgärder i 
vattenmiljön. I det förra åtgärdsprogrammet fanns få åtgärder som direkt skulle 
kunna minska påverkan på grundvattnet. Förslaget till åtgärdsprogram för perio-
den 2015–2021 innehåller fler konkreta åtgärder. Positivt är även att i de nya 
åtgärdsprogram som tas fram, finns en tydlig vilja till samverkan över myndighets-
gränserna.

En fördröjning av effekten av åtgärdsprogrammen kan förväntas. En orsak är 
den naturligt långsamma process som krävs för att grundvattnet ska återhämta 
sig när en åtgärd är genomförd. En annan anledning är det stora underskottet av 
övervakning av grundvatten. Bristen på verifieringsdata från den kontrollerande 
provtagningen/övervakningen som krävs enligt vattendirektivet, leder till att det 
finns en överrepresentativitet av förekomster som bedömts riskera att inte uppnå 
god status. Det är en följd av att länsstyrelsen inte har underlag för att avfärda 
den potentiella risken. Omvänt kan det finnas grundvattenförekomster med pro-
blem som ännu inte identifierats i vattenförvaltningsarbetet.

Medvetenheten om grundvattnet är för låg och planeringsinstrumenten behöver få 
större genomslag 
Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Vattenskyddsområden enligt 
miljöbalken kapitel 7, (ii) Översiktsplaner som innehåller och beaktar vatten-
skyddsområden, vattenförsörjningsplaner samt materialförsörjning, (iii) Tillstånd 
och tillsyn enligt miljöbalken.

Viktiga åtgärder för att skydda grundvattnet mot påverkan är dels att man 
förhindrar olämpliga verksamheter att etableras ovanpå viktiga grundvattenre-
surser, dels att man ser till att krav på skyddsåtgärder och kontroll ställs på den 
verksamhet som ändå bedrivs inom grundvattenresursens tillrinningsområde. För 
att förhindra och kontrollera vilka verksamheter som bedrivs, krävs ett fullgott 
planeringsunderlag. Länsvisa och kommunala vattenförsörjningsplaner är ett 
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viktigt sådant underlag. Det krävs också att underlaget beaktas när man sedan 
planerar och bestämmer var olika verksamheter ska bedrivas. Bra översiktsplaner 
som innehåller och beaktar vattenskyddsområden, vattenförsörjningsplaner och 
materialförsörjningsplaner är därför centrala styrmedel för hela miljökvalitetsmå-
let. Om vatten- och materialförsörjningsplanerna samt vattenskyddsområden och 
deras föreskrifter beaktas i översiktsplaneringen, förläggs verksamheter som kan 
påverka grundvattenresurserna negativt, inte på olämpliga ställen. De förses även 
med lämpliga villkor, skyddsåtgärder och provtagningskrav. Nästa steg är att mil-
jökvalitetsnormer, översiktsplaner, vattenskyddsområden samt vatten- och mate-
rialförsörjningsplaner beaktas när beslut fattas om tillståndsansökningar, anmäl-
ningar och tillsyn enligt miljöbalken. (Se avsnittet Grundvattnets kvalitet ovan.) 

Antalet materialförsörjningsplaner, som ger prioriteringar och strategier för hur 
naturgrusresurser kan skyddas och varifrån ersättningsmaterial kan komma, är 
fortfarande få. Det är också ovanligt att grundvattenresurser som kan vara viktiga 
för framtida vattenförsörjning utpekas. En positiv utveckling är att fler vattenför-
sörjningsplaner och vattenskyddsområden nu upprättas av länsstyrelser och kom-
muner. Det som fortfarande brister är att dessa inte alltid beaktas i översikts- och 
detaljplanering, och vid tillsyn och i tillstånds- och anmälningsärenden. I urbana 
områden försvåras skyddet av vattenresurserna av att exploateringstrycket är högt 
och att grundvattenintresset får ge vika. De omlokaliseringar och/eller skyddsåt-
gärder som skulle kunna göras, prioriteras inte. Ett aktuellt exempel på motsatsen, 
dvs. att man beaktar vattenskyddet, är Gävle sjukhus. Sjukhuset var planerat att 
byggas ut men dessa planer lades ner på grund av de risker de skulle medföra för 
vattenförsörjningen.

Positivt är att arbetet med vattenförvaltningen har lett till en kompetenshöjning 
om grundvatten hos regionala myndigheter och en ökad hänsyn till grundvatten-
frågor inom samhällsplaneringen.

VA-taxan utgör ett exempel på att en varas (dricksvattnets) pris inte täcker 
kostnaderna för hela dricksvattenkedjan, t.ex. kostnader för provtagning och 
analys, drift och underhåll samt upprättande av vattenskyddsområden och planer. 
Arbete med ekonomisk värdering av grundvattentjänster och grundvattenresurser 
är viktigt för att synliggöra sådana värden och kostnader.

Det är i stort sett okänt i vilken omfattning grundvattnet påverkar akvatiska livs-
miljöer negativt 
Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Provtagning och analys av 
vattenkvalitet och nivåövervakning, (ii) Vattenförvaltningens genomförande, (iii) 
Tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken, (iv) Natura 2000-områden, (v) 
Sanering av förorenade områden enligt miljöbalken.

Grundvattnets betydelse för ytvattnets ekologiska eller kemiska kvalitet ingår 
som en del av vattenförvaltningens risk- och statusbedömningar. För måluppfyllel-
se är det viktigt att förorenande ämnen i grundvatten inte bidrar till en stor sådan 
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sänkning av den ekologiska eller kemiska kvaliteten i sjöar och vattendrag, att inte 
god status enligt vattenförvaltningsförordningen36 uppnås. Kunskapsbristen och 
hittills uteblivna satsningar på utvärderingar har inneburit att grundvattenrelate-
rade problem för närvarande inte satts i relation till vattenförvaltningens klassning 
av ytvattnets status (ekologisk och kemisk status samt ekologisk potential).

De underlag som hittills framtagits för grundvattnet och påverkan på akva-
tiska livsmiljöer är främst kopplade till Natura 2000-arbetet. Problem identifieras 
främst genom analys av orsaker till brister i N2000-områdenas bevarandestatus. 
Genom en systematisk genomgång av, i N2000-området förekommande grundvat-
tenkänsliga naturtyper, kan eventuella problem upptäckas effektivare. Det skydd 
av ekosystem som N2000 innebär, leder till att verksamheter kan styras bort från 
känsliga miljöer. Där grundvattnet strömmar ut i källor eller källområden med 
tydlig avrinning i ytvatten, är grundvattnet styrande för de akvatiska ekosyste-
men. Därför bör källor uppmärksammas i högre utsträckning. Till viss del saknas 
styrmedel för att skydda t.ex. källmiljöer som inte är N2000-klassade; dock kan 
skogsvårdslagen vara till hjälp här. Det finns i den första versionen av målmanua-
len37 förslag till utvecklande av indikator för bevarande av källor och anges här 
som ett centralt uppföljningsmått. Källorna representerar flera olika aspekter av 
miljökvalitetsmålet. 

Liksom för de andra preciseringarna, är tillämpningen av miljöbalken viktig i 
tillståndsärenden så att grundvattenberoende ekosystem inte påverkas. Det gäller 
t.ex. verksamheter som kan ha stor påverkan på grundvattennivåer, såsom täkter, 
infrastrukturprojekt och gruvverksamhet. Gruvverksamhet där stora mängder 
grundvatten pumpas från gruvor eller dräneras från sandmagasin till recipien-
ter, kan innebära en stor påverkan på den akvatiska miljön. I det förslag till nytt 
åtgärdsprogram som inom vattenförvaltningen ska beslutas 2015, behandlas frå-
gan om behovet av att vägleda vid miljökrav i prövningsprocessen för gruvverk-
samhet, i en av åtgärdspunkterna. Här är det främst tillämpningen av miljöbalkens 
krav på tillstånd enligt kapitel 9 och 11 som styr. Men även miljökvalitetsnormer 
och korrekt tillämpning av Natura 2000-lagstiftningen, måste beaktas. Vatten-
myndigheterna har även lyft vikten av att vägledning ges i inledande skeden av 
prövningsprocessen. För nedlagda gruvor, och annan historisk industriverksamhet, 
behöver arbetet med att sanera förorenade områden fortsätta. Här ska krav enligt 
miljöbalkens kapitel 10 ställas på verksamhetsutövare. Om sådan saknas kan 
bidrag sökas från Naturvårdsverket.

Det finns idag ingen indikator som följer upp frågeställningar kring grundvatt-
nets påverkan på akvatiska livsmiljöer och därmed preciseringen: Utströmmande 
grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och 

36 Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. SFS 2004:600.
37 SGU, 2014. Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 

Grundvatten av god kvalitet. 2014-05-26. SGU Dnr:39-54/2014.
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djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. De förslag som givits i första 
versionen av målmanualen för miljökvalitetsmålet är inriktade på kunskapshöjan-
de insatser. Här behövs också samverkan med insatser för andra miljökvalitetsmål 
som arbetar med gröna frågeställningar. 

Bevarandet av naturgrusavlagringar behöver öka
Centrala styrmedel (se även tabell 9.1 och 9.2): (i) Tillstånd och tillsyn enligt MB 
9 kap 6f § och 11 kap, (ii) Materialförsörjningsplanering, (iii) Naturgrusskatt, (iv) 
Upphandlingskrav och branschriktlinjer.

Det viktigaste styrmedlet för bevarande av naturgrusavlagringar vad gäller 
uttag av naturgrus, är tillämpningen av miljöbalken 9 kap 6 f§. Den anger när 
täkten inte får komma till stånd, om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller 
anmälan enligt kapitlet eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet. 
De tre förutsättningarna när täkten inte får komma tillstånd, beskrivs nedan, till-
sammans med beskrivning av hur tillämpningen bedöms påverka utvärderingen 
för miljökvalitetsmålet.

”Det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt att använda ett annat material”. SGUs kunskapssamman-
ställning38 används som underlag vid bedömning av om det är tekniskt möjligt 
att använda ett annat material. I ansökningar och beslut hänvisas ofta till dessa 
rekommendationer. Ekonomisk rimlighet hanteras inte primärt i rapporten men 
omfattar en kombinationen av fördyringar (som flera krossteg, vindsiktning), öka-
de transportavstånd och ett antal andra faktorer. Det framgår inte heller av lagre-
gelns förarbeten39 hur frågan om ekonomisk rimlighet ska avgöras. Få domar har 
prövat ekonomisk rimlighet utifrån miljöbalken40. Mark- och miljödomstolen har 
i några fall ansett att bedömningen av rimligheten bör avgöras genom att kostna-
den vägs mot Miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling för kommande 
och nuvarande generationer. Det är alltid upp till den som ansöker om tillstånd 
att bryta naturgrus, att visa att det inte skulle vara ekonomiskt rimligt att istället 
använda ett annat material. Detta kan eventuellt vara aktuellt i glesbygdsområden 
där transportavstånden är mycket långa. 

”Naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricks-
vattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning”. SGU 
anser att naturgrusavlagringar med bevarandevärde för dricksvattenförsörjning 
omfattar de avlagringar som 1) används idag för kommunal dricksvattenförsörj-
ning, 2) planeras att användas i framtiden för kommunal dricksvattenförsörjning, 

38 Göransson, M., 2011. Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och 
rekommendationer för användning av naturgrus. SGU-rapport 2011:10.

39 Prop 2008/09:144.
40 http://www.enveco.se/wp-content/uploads/2015/02/Enveco-rapport-2015-1_Hur-

till%C3%A4mpas-milj%C3%B6balkens-rimlighetsavv%C3%A4gning.pdf.
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3) utnyttjas för annan gemensam dricksvattenförsörjning, 4) i stor utsträckning 
används för enskild dricksvattenförsörjning, samt 5) saknar dricksvattenuttag av 
betydelse idag, men som har såpass stor grundvattentillgång eller grundvattnen av 
mycket god kvalitet, vilket medför att värdet för framtida dricksvattenanvändning 
bedöms betydande. För att lagstiftningen ska ha en positiv effekt för grundvattnet, 
behöver de fem situationerna för bevarandevärde beaktas i samband med pröv-
ning av tillstånd för grustäkt. Kriterier kan behöva tas fram för några av dessa 
situationer för bevarandevärde.

”Naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö”. Även för 
denna punkt i miljöbalken 9 kap 6 f§ saknas för närvarande bra underlag för att 
göra rimliga bedömningar.

Det finns i dagsläget ingen sammanställd kunskap om hur de olika kriterierna 
hanterats i samband med täkttillstånd. Generellt gäller dock att antalet naturgrus-
täkter minskar och nu är färre än antalet bergtäkter. Fler ansökningar om täkt i 
naturgrus får nej och besluten står sig vid överklagan. Dock finns det variationer i 
tillämpningen över landet, vilket är ett problem. 

Mer än hälften av det naturgrus som finns i Sverige används till betongfram-
ställning. Det finns flera exempel på att det går att framställa ett helkrossat ersätt-
ningsmaterial och allt fler bergtäkter runt om i landet, levererar krossat berg till 
betong. Det finns dock en osäkerhet på länsstyrelserna om huruvida det är eko-
nomiskt försvarbart att säga nej till en naturgrustäkt när det inte finns bergtäkter 
i närheten som levererar till betong. Samtidigt finns det indikationer på att verk-
samhetsutövare för bergtäkter inte vågar investera i teknik för att förädla fram 
ett helkrossat material till betong, eftersom betongindustrin inte efterfrågar detta. 
Orsakerna till detta kan vara att tillgången på naturgrus i tillståndsgivna täkter 
ännu är för stor eller att naturgrusskatten är för låg. Naturgrusskatten har sedan 
2006 legat på 13 kr/ton. För att skatten ska ha en miljöstyrande effekt skulle den 
behöva ligga på en betydligt högre nivå, i storleksordning 30–40 kr/ton41.

Materialförsörjningsplaner behöver tas fram i betydligt större omfattning. De 
är ett viktigt strategiskt styrmedel för att se till att samhällets försörjning av bal-
lastmaterial kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt. Under 2015–2016 kommer 
SGU att stödja länsstyrelsernas arbete med materialförsörjningsplanering inom 
ramen för ett regeringsuppdrag. En delredovisning som presenterar en metodik för 
materialförsörjningsplanering har framtagits42. 

Även branschorganisationen för bergmaterialindustrin ser ett minskat intresse 
för naturgrus, vilket förklaras av skarpare lagstiftning och större kunskap om 
ersättningsmaterial. Branschorganisationer som SBMI och bygg- och anläggnings-
branschen, inklusive dess konsulter, kan ha stor påverkan genom att upprätta 

41 SGU remissvar om punktskatter 333-1933/2014 + med förbehåll.
42 Grånäs, K. (2015). Metodbeskrivning för materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 

2015:5.
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branschriktlinjer för upphandling och användning. Upphandlingskrav på att inte 
använda naturgrus kan få snabbt genomslag om de ställs av branschen eller av 
stora beställare som Trafikverket, kommuner och andra offentliga aktörer.

Tabell 9.2. förutsättningar och orsaker till situationen för  
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.  

centralt problem 
 

centralt styrmedel

grundvattnets 
kvalitet är inte 
tillräckligt bra i 
utsatta områden 
och kunskap om 
kvaliteten saknas

(Avser främst 
precisering 1, 2)

• provtagning/analys av 
kvalitet och kvantitet (lv/
vff/mb)

• vattenskyddsområden  
(mb kap 7)

• vattenförvaltningens mkn 
och åtgärdsprogram (mb 
kap 5)

• tillståndsprövning (mb kap 
9 o 11)

• sanering förorenade områ-
den (mb kap 10)

• landsbygdsprogrammets 
krav och rådgivning (cap)

• bra tillsyn (mb/lv) 

X X X - - p

alla vattenförvalt-
ningens grund-
vattenförekomster 
uppnår inte god 
kemisk och kvan-
titativ status och 
bedömningsunder-
laget är otillräckligt 

(Avser främst 
precisering 2,4

  X X X X X p

S
ty

rm
ed

el
  

ad
m

in
is

tr
er

as

In
fö

ra
nd

e 
 

pl
an

er
as

fö
rv

al
tn

in
gs

- 
åt

gä
rd

er
 g

en
om

fö
rs

E
ff

ek
t 

i s
am

hä
lle

t,
 

fö
rä

nd
ra

d 
ak

ti
vi

te
t

M
ilj

öe
ff

ek
t,

 f
ör

- 
än

dr
at

 m
ilj

öt
ill

st
ån

d

p
åv

er
ka

n 
på

  
an

dr
a 

m
ilj

öm
ål

G
R

U
N

D
V
A
T

T
E

N
 A

V
 G

O
D

 K
V
A

L
IT

E
T



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 397

centralt problem 
 

centralt styrmedel

medvetenheten 
om grundvattnet är 
för låg och plane-
ringsinstrumenten 
behöver få större 
genomslag 

(Avser alla precise-
ringar

• vattenskyddsområden  
(mb kap 7)

• vattenförsörjningsplaner i 
översiktsplaneringen (pbl)

• materialförsörjningsplaner i 
översiktsplaneringen (pbl)

• tillståndsprövning (mb kap 
9 o 11)

• bra tillsyn (mb/lv)

X X X - - p

det är i stort sett 
okänt i vilken 
omfattning grund-
vattnet påverkar 
akvatiska livs-
miljöer negativt 

(Avser främst 
precisering 3,5)

• provtagning/analys av 
kvalitet och kvantitet (lv/
vff/mb)

• vattenförvaltningens mkn 
och åtgärdsprogram (mb 
kap 5)

• tillståndsprövning (mb kap 
9 o 11)

• sanering förorenade områ-
den (mb kap 10)

• bra tillsyn (mb/lv)

• natura-2000-lagstiftningen 
(mb kap 7).

X X X - - p

bevarandet av 
naturgrusavlag-
ringar behöver öka

(Avser främst 
precisering 6)

• materialförsörjningsplaner i 
översiktsplaneringen (pbl)

• tillståndsprövning (mb kap 
11 och kap 9 §6f)

• upphandlingskrav och 
branschriktlinjer

• naturgrusskatt

X X X X - p

Tabellen sammanfattar analysen av miljöarbetet och tydliggör eventuellt genomförandeunderskott, 
dvs. var i kedjan brister finns. (X) innebär att genomförandet eller effekten i denna del av miljöarbetet 
är tillräcklig för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt. Påverkan på andra miljömål kan vara 
positiv (p) eller negativ (n). Otillräcklig kunskap indikeras av (–).
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
I tabell 9.3 redovisas information om de centrala problemen samt styrmedel och 
bedömningar. Vidare görs tolkningar av hur stort bidrag respektive centralt pro-
blem bidrar med till måluppfyllelse, m.m. De centrala problemen enligt tabell 9.3 
viktas lika:

Grundvattnets kvalitet 20 procent
Grundvatten inom vattenförvaltningen 20 procent
Medvetenhet och planering 20 procent
Grundvattenpåverkan på akvatiska miljöer 20 procent
Naturgrusavlagringar 20 procent

Nedan följer kommentarer till den i tabell 9.4 inlagda informationen och i samma 
tabell redovisade bedömningar. 

Grundvattnets kvalitet
Det behövs mer analyser av olika ämnen, men också system för att samla in ana-
lyser och även genomföra betydligt mer omfattande utvärdering av de data som 
finns. Lokala faktorer styr grundvattnets naturliga sammansättning och risker 
för påverkan från föroreningskällor. Fler screeningundersökningar behövs av 
kända ämnen, men där få analyser utförts, samt för att hitta andra ämnen som 
riskanalyser indikerar kan ha spridit sig till grundvattnet. Medvetenheten ökar om 
hantering av risker för olika föroreningar, inte minst vad gäller den mikrobiella 
påverkan. Spridning av föroreningar till vatten från förorenande markområden 
är i viss mån kända, men det behövs mer information om hur dessa kan påverka 
dricksvattnets kvalitet. Det gäller både punktkällor och areellt spridda förore-
ningar. Idag finns mycket få exempel på att egenkontrollen inom jordbrukssektorn 
även skulle inbegripa grundvatten. Behovet av samordnade undersökningsinsatser 
är dock stort. 

De lagstadgade styrmedlens effekt är idag svag, då det inte finns tillräckligt tyd-
liga krav på provtagning och analys av råvattenkvalitet. Kunskapshöjande insatser 
krävs för att öka medvetenheten om behovet av provtagning vid enskilda vatten-
täkter. 

Bristen på underlagsdata bidrar till att bedömningen av den aktuella situatio-
nen ges en låg uppnåendegrad. Det förväntas ske en förbättring till 2020 eftersom 
diskussionerna intensifierats kring utökad övervakning, användande av egenkon-
trolldata, m.m. Det kommer dock inte att kunna genomföras undersökningar i 
tillräcklig omfattning för att åtgärda det här angivna centrala problemet Grund-
vattnets kvalitet till 2020. Inte heller kommer tillräckliga åtgärder hinna vidtas för 
att förhindra fortsatt föroreningspåverkan av grundvatten.
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Grundvatten inom vattenförvaltningen 
Verifieringsarbete har genomförts som förbättrat kunskapen om grundvattnets 
kvalitet i de inom vattenförvaltningen beslutade grundvattenförekomsterna. 
De grundvattenförekomster som nu fastställts ha otillfredsställande status, har 
bedöms utifrån analysresultat (exempel från Bottenvikens vattendistrikt43 44 45). 
Det återstår fortsatt mycket arbete med verifiering av den påverkansanalys som 
ska ligga till grund för fastställande av miljökvalitetsnormer och upprättande av 
övervakningsprogram. Arbetet med kvantitativ statusbedömning har också utö-
kats men är långt ifrån tillräckligt.

Tydligare och ökande krav från EU, och mer erfarenhet av vattenförvaltningsar-
bete, är faktorer som kommer att förbättra både tempo och kvalitet i arbetet inom 
den kommande förvaltningscykeln. Den kritik som riktats till Sverige från Kom-
missionen avseende genomförandet av vattendirektivet är en drivkraft för förbätt-
ring. Dock kan det förväntas att verifieringen och övervakningen av grundvatten-
förekomsterna inte kommer att kunna uppfylla kraven till 2020 utan betydande 
ekonomiskt tillskott till arbetet. Dessutom saknas arbete och tydlig planering för 
att avgränsa grundvattenförekomster av stor betydelse för akvatiska ekosystem.

Sammantaget är bedömningen av arbetet inom vattenförvaltningen fram till 
2020, positiv. Insatserna kommer att gynna möjligheter att vidta rätt åtgärder på 
rätt plats i de viktiga grundvattenförekomsterna för bl.a. dricksvattenförsörjningen. 
Bedömningen är att det här angivna centrala problemet Grundvatten inom  
vattenförvaltningen är nära att uppnås 2020. Bedömningen är att insatserna med-
för att angivna centrala problemet Grundvatten inom vattenförvaltningen delvis 
kommer att åtgärdas till 2020 men att delar kommer kvarstå även efter detta årtal.

Medvetenhet och planering
Det är positivt att den allra största andelen av dricksvattenuttaget från kommu-
nala grundvattentäkter sker där skyddsområden är fastställda. Det finns också 
förslag på lagkrav för fastställande av skyddsområden kring allmänna vatten-
täkter46. Frågor om skyddsområden hanteras även i den pågående Dricksvatten-
utredningen47. Grundvattentillgångar som kan användas för reservvatten idag eller 
i framtiden är i de flesta fall inte skyddade. Framtagande av vattenförsörjnings-

43 BVVD, 2014a. Förslag till Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 2015-021, 
Diarienummer 537-9859-2014. 224 pp.

44 BVVD, 2014b. Förslag till Miljökvalitetsnormer (MKN) för Bottenvikens vattendistrikt 
2015-2021, Diarienummer 537-9859-2014.

45 BVVD, 2014c. Förslag till Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021, 
Diarienummer 537-9859-2014. 332 pp.

46 Miljödepartementet. Remiss. Förslag till ändring av 7 kap. Miljöbalken om vattenskydds-
områden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning. 2013-06-19.

47 Regeringen, 2013. Kommittédirektiv. En trygg dricksvattenförsörjning (Dir. 2013:75). 
2013-07-18.
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planer är viktiga för att ange var dessa grundvattentillgångar finns. Arbetet med 
regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner har utvecklats de senare åren, 
vilket är positivt. 

Utbildningen om grundvatten är fortfarande alltför liten på alla utbildnings-
nivåer. Det är mycket viktigt att utbildning om grundvattnet integreras mer i 
kursutbud där vatten och vattnets kretslopp ingår. Förbättringar i undervisningen 
om grundvatten kan förväntas i de fall grundvatten kommer in i integrerade och 
probleminriktade kurser. 

Bedömningen är en positiv utveckling av medvetenheten om grundvatten och 
användning av information i planarbeten, m.m. Även om en tydlig fokusering på 
genomförande av informationsinsatser och ökad integrering av grundvattenfrågor 
i planeringsinsatser kommer till stånd, är det dock inte troligt att måluppfyllelse 
kan uppnås till 2020.

Grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer
Arbetet har inletts med att beskriva grundvattenpåverkan på ytvatten och därmed 
bedömningen av akvatiska livsmiljöer. Naturtypsklassificering har relaterats till 
grundvattenberoende ekosystem48. Dessa insatser har lyft frågan och insatserna 
har hittills vara kopplat till Natura 2000-områden. Inom vattenförvaltningen har 
ansatser gjorts för att ange var grundvattenberoende ekosystem finns, inom eller i 
nära anslutning till grundvattenförekomster, enligt vattenförvaltningen. Erfarenhe-
terna från dessa arbeten ska användas även för studier i andra geografiska områ-
den och då kopplat till effekter för akvatiska ekosystem. Måluppfyllelse innebär 
att det till stora delar är känt var grundvattnet påverkar ytvatten negativ i sådan 
grad att det påverkar akvatiska ekosystem påtagligt negativt. 

Sammantaget kan konstateras att arbetet har inletts, men att stora insatser åter-
står. Bedömningen är att det bland annat inom vattenförvaltningen även fortsätt-
ningsvis kommer att prioriteras annat vattenarbete än grundvattenberoendet för 
akvatiska ekosystem. Arbetet med att ta fram indikatorer och andra uppföljnings-
mått måste prioriteras. Även med en positiv utveckling av insatser, bedöms det inte 
vara möjligt att åtgärda detta centrala problem till 2020.

Naturgrusavlagringar
Utvecklingen går åt rätt håll men det går långsamt vad gäller minskning av natur-
grusuttag. Medvetandet av betydelsen att spara värdefulla naturgrustillgångar för 
framtiden är generellt stort, men har inte fått tillräckligt genomslag i beslutshante-
ringen. En annan faktor är långa tillståndstider för naturgrusuttag. Vidare återstår 
i hög grad att fastställa kriterier till stöd för att ange bevarande utifrån de olika 
aspekterna (dricksvatten, energi samt natur- och kulturlandskapet). Det behövs 

48 Werner, K. & Collinder, P., 2014. Grundvattenkemiberoende ekosystem. Översiktlig 
klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000. Rapport.
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fler samlade insatser för att beskriva materialförsörjningen som stöd, både för 
framtagande av kriterier och för övrigt planarbete. 

Praxis i tillämpning börjar dock utvecklas i användning av miljöbalken 9 kap  
6 f§, vad gäller tillstånd för grustäkter. I närtid behövs insatser för att bedöma 
både om tillräckliga hänsyn tas enligt paragrafen i miljöbalken, och om beslu-
ten är i linje med vad som kan leda till uppfyllande av målet. Tidigare fanns det 
uppsatta uttagsmål angivna i ton/år. När detta nu saknas, finns behov av att hitta 
andra, konkreta målnivåer och dessutom andra indikatorer än den befintliga för 
naturgrusuttag. 

Sammantaget saknas tillräckligt med såväl bedömningsgrunder, som styrmedel 
och uppställda målnivåer för att styra mot måluppfyllelse vad gäller bevarande av 
naturgrusavlagringar och ökning av takten i omställningen bort från användande 
av naturgrus där så är möjligt. Därmed är bedömningen att detta centrala problem 
delvis kvarstår 2020.

3.2 Andra aspekter av målet
Grundvattnet och klimatförändringar
Förändringar i klimatet har betydelse både för förändringar i grundvattennivåer 
och påverkan på grundvattnets kvalitet49. Klimatförändringars betydelse för upp-
nående av miljökvalitetsmålet har inte tagits fram som ett eget centralt problem 
utan kommer in som viktiga frågeställningar inom alla de angivna fem centrala 
problemen, med undantag för Naturgrusavlagringar. Mest aktuellt är det i områ-
det Medvetenhet och planering. 

3.3 bedömningen av målet som helhet

Nej
MIljökVAlITETSMålET äR INTE uppNåTT ocH koMMER INTE kuNNA NåS  

MED bEfINTlIGA ocH bESluTADE STYRMEDEl ocH åTGäRDER.

3.4 utgångspunkter för gradering av måluppfyllelse
Denna redovisning avseende Grundvattnet av god kvalitet är uppbyggd kring fem 
centrala problem, vilka alla behöver lösas för att uppnå miljökvalitetsmålet. Dessa 
centrala problem tar upp de viktigaste frågorna för samtliga sex preciseringar för 
miljökvalitetsmålet. De centrala problemen är av olika karaktär och har tagits 
fram för att belysa miljökvalitetsmålet utifrån praktiska aspekter. Det har därför 
inte ansetts vara motiverat att utföra någon individuell viktning mellan dem. Alla 
de fem centrala problemen ges värdet 20 procent som bidrag till måluppfyllelse 
enligt tabell 9.4. 

49 Aastrup, M., Thunholm, B., Sundén, G., Dahne, J., 2012. Klimatets påverkan på 
koncentrationer av kemiska ämnen I grundvatten, SGU-rapport 2012:27. http://resource.
sgu.se/produkter/sgurapp/s1227-rapport.pdf.
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4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

DET GåR INTE ATT SE EN TYDlIG RIkTNING föR uTVEcklINGEN I MIljöN.

Den samlade bedömningen är neutral, men det finns en större övervikt mot en 
positiv utveckling än en negativ. Bedömningsunderlaget är dock i många delar 
bristfälligt, vilket framhållits i denna redovisning. Nedan redovisas en prognos. 
Den bygger på att de behov av insatser som föreslås i det avslutande kapitlet, 
genomförs.

Grundvattnets kvalitet
Kunskapen om grundvattnet kvalitet kommer successivt att öka. På medellång 
sikt (10–20 år) bedöms denna vara tillräckligt god för att rätta avväganden görs, 
och god grundvattenkvalitet uppnås och bibehålls. Det innebär bland annat att 
bra övervakning finns på plats liksom regelbunden annan provtagning för ytmäs-
sig geografisk täckning. Vidare görs, screeningundersökningar av både kända och 
tillkommande ämnen och kemisk modellering är vidareutvecklad. Prognosen byg-
ger på att det under perioden fram till 2020 genomförs övervakning i tillräckligt 
stor omfattning inom vattenförvaltningen (inte minst inom den operativa övervak-
ningen), att en obligatorisk adekvat råvattenkontroll vid allmänna vattentäkter 
kommer till stånd, att uppgifter från recipient- och egenkontroller används i kun-
skapsuppbyggnaden av grundvattnets kvalitet, etc. 

Grundvatten inom vattenförvaltningen 
Vattenförvaltningen utvecklas positivt men i långsam takt. Provtagning och analys 
av grundvatten för en rad föroreningar saknas. Sammantaget innebär det att kun-
skapen om var föroreningar finns inte är tillräcklig för att säkerställa att kvalitets-
mål är uppnådda. Vid bedömningen i vattenförvaltningscykeln 2021 bör de störs-
ta osäkerheterna i 2015 års bedömning vara utredda vad gäller riskklassning och 
bedömning av otillfredsställande kemisk och kvantitativ status. Det basunderlag 
som krävs för bedömningar av status 2021 är på plats. Dessa är exempelvis upp-
skattningar av uttag ur förekomster, enkla konceptuella modeller med uppgifter 
om grundvattnets flödesvägar och bedömningsgrunder för grundvattenberoende 
ekosystem.

Den operativa övervakningen är i flertalet områden där sådan krävs igångsatt 
2021. Det kommer också tills dess att ha skett en revidering av information om 
grundvattenförekomsterna, både vad gäller deras antal och deras geografiska 
avgränsning. Denna kvalitetssäkring innebär säkrare prioritering av åtgärds-
insatser. Insatser är igångsatta i de grundvattenförekomster där otillfredsställande 
status råder, samt eventuellt i andra förekomster, i vilka det under arbetets gång, 
visar sig krävas åtgärder. Bättre koppling och samverkan sker mellan ytvatten- och 
grundvattenarbete i vattenförvaltningen, särskilt inom arbetet med påverkanstryck 
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och åtgärder. Gemensamma modelleringsansatser görs för föroreningstransport 
från mark (via grundvatten) till vattendrag, sjöar och hav. I åtgärdsarbetet finns en 
större medvetenhet om att åtgärder som gynnar grundvatten också kan ha en stor 
effekt på ytvatten där det ofta finns en hydraulisk kontakt.

Vid den därefter kommande bedömningen, den 2027 inför rapporteringen 2028 
förväntas grundvattenförekomster framtagna för viktiga grundvattenberoende 
ekosystem, ingå. Åtgärder är på gång inom alla områden som anges ha otillfreds-
ställande kvantitativ och kemisk status. Bra kontroll finns för de grundvattenfö-
rekomster som uppvisar stigande trender, även om uppsatta riktvärden inte över-
skrids. Både operativ och kontrollerande övervakning är fungerande. De täcker in 
de aktuella problemen och uppfyller alla krav på rapportering. 

Medvetenhet och planering
Prognosen på medellång sikt (10–20 år) är att det finns vattenskyddsområden eller 
annan typ av skydd för alla allmänna, större enskilda och framtida vattenresur-
ser av stor betydelse. I planeringsunderlagen är det en självklar utgångspunkt att 
hänsyn tas till grundvattnet för dricksvatten och ekosystemen. Undervisningen om 
grundvattnet har betydligt förbättrats inom skolväsendet, framförallt på gymna-
sie- och högskolenivå. Utbildning sker rutinmässigt för berörda på myndigheter, 
länsstyrelser och i kommuner. Grundvatten är en naturlig del i arbetet med ekosys-
temtjänster. Grundvattenresurserna ses som en viktig del av Sveriges naturkapital.

Grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer
En positiv prognos är att huvuddelen av de förutsättningar i form av ekonomiska 
och andra styrmedel som krävs på plats till 2020. Detta gäller främst kraftfulla 
insatser inom vattenförvaltningen, jordbruksprogrammet, samhällsplaneringen 
samt vid tillsyn och tillståndsgivning. 

Kunskapsuppbyggnaden genom fältanalys, utvecklade utvärderingsmetoder, m.m 
.innebär att de viktigaste grundvattenberoende ekosystemen är kända på medellång 
sikt (10–20 år). Där åtgärder krävs för att reducera negativ påverkan på akvatiska 
ekosystem är dessa igångsatta eller planerade. Inom jord- och skogsbruk bevaras 
källor och utströmningsområden genom att tillräcklig detaljerad kartläggning finns 
att tillgå för verksamhetsutövare. På medellång sikt finns skydd för de flesta större 
och betydelsefulla naturliga källor av naturvetenskaplig och kulturell betydelse. 

Naturgrusavlagringar
På medellång sikt (10–20 år) är prognosen att naturgrus endast används till ett 
fåtal ändamål, för vilka ersättningsmaterial inte kunnat tas fram. Användningen 
av återvunnet material har ökat markant genom en god planering av material-
försörjningen. Materialförsörjningsplaner finns framtagna för alla större befolk-
ningscentra. Anpassning till naturmiljön sker vid avslutande av täkter i än större 
omfattning. 
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5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Bakgrund 
Det är generellt mycket svårt att genomföra konkreta fysiska åtgärder för att 
erhålla bättre grundvattenkvalitet. Insatserna måste främst ske på planerings- och 
förebyggande nivå. Det är framförallt kunskap och tillräckliga resurser hos myn-
digheter och kommuner som behövs för att genomföra de åtgärder som krävs. 
Men också verksamhetsutövare måste ha kunskap om och ta hänsyn till grund-
vattnet. De administrativa styrmedlen finns i stor utsträckning men de leder inte 
till effektiva åtgärder om de inte implementeras tillräckligt väl. De ekonomiska 
styrmedlen är få och har inte tillräckligt styrande effekt.

För målet Grundvatten av god kvalitet ges nedan förslag på insatser för att 
bidra till att lösa de centrala problemen och verka mot måluppfyllelse. Förslagen 
redovisas sammanfattningsvis i tabell 9.3 och mera utförligt under respektive cen-
tralt problem. I slutet av kapitlet finns också två förslag inriktat mot ekonomiska 
aspekter. 

Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen för perioden 2015–2021 är ute på 
remiss under våren 2015 och ska fastställas i december 2015. De kommer att ha 
mycket stor betydelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas och därmed verka 
för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen, inklusive Grundvatten av god 
kvalitet. I vattenmyndigheternas databas, VISS, anges geografiska åtgärdsområ-
den med tillhörande beskrivning av miljöproblem och påverkan, liksom konkreta 
åtgärdsförslag och koppling till styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammen. Vida-
re lyfts i remissversionen av det nya åtgärdsprogrammet, frågan om myndighets-
samverkan på ett nytt och genomgripande sätt. Kopplingar till åtgärdsprogram-
men har inte gjorts fullt ut i denna fördjupade utvärdering, framförallt på grund 
av att det föreligger en ej beslutad remissversion. Flera av förslagen SGU ger här 
i den fördjupade utvärderingen, har likartad inriktning som de ”åtgärder” eller 
”aktiviteter” som föreslås i åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen 2015–
2021. De har dock ett mycket tydligare grundvattenfokus. Många av de åtgärder 
och aktiviteter som föreslås i åtgärdsprogrammen berör grundvatten, även om 
de primärt är avsedda för förbättring av ytvattenstatus. Vid den slutliga utform-
ningen och genomförandet av dessa inom vattenförvaltningen är det angeläget att 
grundvattenaspekterna beaktas i större utsträckning.
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Tabell 9.3. förslag på behov av insatser och utförare samt bedömning av prioritetsgrad 

Vad? Vem/vilka? 
(ansvarig utförare i kursiv stil)

prioritet (1 – 
högst, 3 – lägst)

framgångsrika insatser som behöver fortsätta

fler och bättre vattenskyddsområden 
samt uppdaterade vattenskyddsföre-
skrifter

regeringskansliet - finansiering.

utförare: HaV, Naturvårdsverket, SGU, 
länsstyrelser, kommuner

2

fler materialförsörjningsplaner utförare: Länsstyrelser, kommuner, 
sgu, branschorganisationer

2

kartläggning av bergmaterial utförare: SGU 2

Insatser som behöver justeras

förbättra övervakningen av grundvatt-
nets kvalitet för vattenförvaltning och 
miljökvalitetsmål

regeringskansliet – finansiering.

utförare: SGU, hav, naturvårdsverket, 
länsstyrelser

1

sgu ansvarar för insamling, datalag-
ring samt utvärdering av grundvatten-
analyser

regeringskansliet – finansiering.

utförare: SGU

1

utökat lagkrav på råvattenanalyser Regeringskansliet – utökat bemyndi-
gande till livsmedelsverket

1

enskild vattenförsörjning – utökad 
information och stöd för att uppnå 
bättre dricksvattenkvalitet

regeringskansliet – finansiering. 

utförare: Livsmedelsverket, SGU

1

kunskapsinhämtning och metodik för 
bedömning av grundvattenberoende 
ekosystem

utförare: Naturvårdsverket, HaV, sgu, 
vattenmyndigheter, länsstyrelser

1

beräkna grundvattenbildning och 
uttagsmängder ur grundvattenföre-
komster

regeringskansliet/hav – finansiering. 

utförare: Vattenmyndigheter, läns-
styrelser, sgu

2

förbättrad hänsyn till grundvattnet i 
tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken 
kap 9 och 11

utförare: SGU, Naturvårdsverket, HaV, 
länsstyrelser, kommuner

2

fler vattenförsörjningsplaner och för-
bättrad hänsyn till grundvattnet inom 
samhällsplaneringen

regeringskansliet – finansiering. 

utförare: Boverket, SGU, HaV, läns-
styrelser, kommuner

2

kunskapsspridning om grundvatten regeringskansliet – finansiering. 

utförare: SGU

2

källor – kartläggning och bevarande regeringskansliet – finansiering. 

utförare: SGU + flera aktörer

2
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Tabell 9.3. förslag på behov av insatser och utförare samt bedömning av prioritetsgrad 
(forts.) 

Vad? Vem/vilka? 
(ansvarig utförare i kursiv stil)

prioritet (1 – 
högst, 3 – lägst)

förslag till nya insatser

skattning av kostnader och vinster av 
förslag för Grundvatten av god kvalitet 
i fu15

utförare: SGU, naturvårdsverket 1

ekonomiska styrmedel för grundvatten 
och måluppfyllelse

regeringskansliet – finansiering. 

utförare: SGU, vattenmyndigheter

1

urbant grundvatten regeringskansliet – finansiering. 

utförare: Boverket, SGU

2

förbättrad hänsyn till grundvattnet 
inom jordbruket

utförare: Jordbruksverket, HaV, sgu 2

information och policydokument om 
ballastanvändning

utförare: SGU, branschorganisationer 
+ flera aktörer

2

metodutveckling för kartläggning av 
föroreningsproblem i grundvatten

regeringskansliet – finansiering. 

utförare: SGU, vattenmyndigheter, 
länsstyrelser

2

utveckla samverkan mellan vatten-
förvaltningens riskbedömning och 
vattenproducenternas faroanalys enligt 
haccp

utförare: SGU, slv, hav, svenskt  
vatten, vattenmyndigheter

3

grundvattnets roll vid uppgradering av 
markavvattningsföretag

utförare: Jordbruksverket, skogs-
styrelsen, slu, sgu

3

förbättrad hänsyn till grundvattnet 
inom skogsbruket

utförare: Skogsstyrelsen, sgu 3
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Grundvattnets kvalitet och Grundvatten inom vattenförvaltningen 
Idag saknas tillräcklig kunskap om grundvattnet för att kunna genomföra kost-
nadseffektiva åtgärder på rätt plats. Därför krävs en fungerande grundvattenö-
vervakning och arbete pågår för en bättre samordnad övervakning nationellt och 
regionalt50 51. Förutsättningar för ett framgångsrikt resultat är främst: 

• Samsyn finns på hur övervakningen och annan uppföljning av grundvatten-
kvaliteten ska bedrivas oberoende av om arbetet genomförs inom nationell, 
regional eller lokal övervakning eller genom tillvaratagande av annan infor-
mation. 

• Samordning sker mellan vattenproducenternas råvattenkontroll, nationell 
och regional grundvattenövervakning och vattenförvaltningens övervakning 
- såväl vad gäller metodik, kvalitetssäkring och provtagningsstrategier som 
datahantering. 

• Grundvattenövervakningen anpassas så att den uppfyller de krav som ställs 
för genomförandet av Vattendirektivet, för miljömålsarbete och miljömåls-
uppföljning. 

• Högre krav ställs på verksamhetsutövare på lokal nivå, dvs. inom den egen-
kontroll/recipientkontroll som krävs av verksamheter med tillstånd enligt 
Miljöbalken, så att grundvatteninformationen blir användbar inom miljö-
måls- och vattenförvaltningsarbetet. Det finns också behov av att verksamhe-
ter som riskerar att påverka grundvattnet negativt men som inte är tillstånds-
pliktiga, och för vilka specifika krav på uppföljning av grundvattenpåverkan 
inte ställs, utvecklar sin egenkontroll. Ett exempel är jordbruksverksamhet. 
Vägledningar och riktlinjer för egenkontroll och recipientkontroll behöver 
därför tas fram för olika verksamheter för att beskriva vad som ska provtas 
och analyseras.

• Informationsinsamlingen av kvantitativa aspekter inom SGUs grundvatten-
kartering kompletteras med undersökning av grundvattnets kvalitativa för-
utsättningar att utgöra ett bra råvatten för dricksvattenproduktion. Särskilda 
karteringsinsatser behöver riktas mot grundvattenförekomster som riskerar 
att inte nå god status. 

50 Sundén, G., Maxe, L. & Lång, L.-O., 2014. Utvärdering av delprogram, Regional 
övervakning av grundvattenkemi. SGU-rapport 2014:23. http://resource.sgu.se/produkter/
sgurapp/s1423-rapport.pdf.

51 Havs- och Vattenmyndigheten 2014. Nationell akvatisk miljöövervakning 2015-2020, 
Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2014:18. https://www.havochvatten.se/downloa
d/18.16d1b2bf14b06784d6e96ff/1421832282598/rapport-2014-18-nationell-akvatisk-
+miljoovervakning+2015-2020.pdf.
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I figur 9.7  ges ett förslag på samordnad insamling och tillvaratagande av informa-
tion om grundvattnets kvalitet.

Förslag på viktiga insatser för att identifiera var åtgärder behövs för att uppnå god 
kemisk grundvattenkvalitet: 

SGU ansvarar för insamling, datalagring och utvärdering av  
grundvattenanalyser 

• Förbättra övervakningen av grundvattnets kvalitet för vattenförvaltning  
och miljökvalitetsmål

• Utökat lagkrav på råvattenanalyser
• Metodutveckling för kartläggning av föroreningsproblem i grundvatten
• Beräkna grundvattenbildning och uttagsmängder ur grundvattenförekomster 
• Utveckla samverkan mellan vattenförvaltningens riskbedömning och vatten-

producenternas faroanalys enligt HACCP
• Enskild vattenförsörjning – utökad information och stöd för att uppnå bättre 

dricksvattenkvalitet

SGU ansvarar för insamling, datalagring och utvärdering av  
grundvattenanalyser

Förslag: SGU får i uppdrag att samla in och lagra grundvattenanalyser samt utföra 
utvärderingar. Det gäller främst analyser från olika miljöövervakningsprogram, 

Figur 9.7. Förslag på struktur för insamling och hantering av information 
om grundvattnets kvalitet.

Del 1. Insamling 
SGU samlar in följande information:

Data från verksamhetsutövare 
som utför egenkontroll
• Förorenande verksamhet, recipientkontroll
• Vattenverksamhet (t.ex. bevattning)
• Lokal övervakning (kommun, vattenvårdsförbund)
• Dricks- och råvatten, allmänt
• Dricksvatten, enskilt

Regionala data från länsstyrelser
• Miljöövervakning från påverkade områden
• Krav på egenkontroll och recipientkontroll

Nationella data från SGU
• Miljöövervakning opåverkade områden
• Provtagning vid kartering
• Datavärd för grundvatteninformation
• Stödfunktion grundvatten
• Strategi för miljöövervakning

 

Del 3. Användning
Insamlade data används till 
att höja kunskapen om t.ex.: 

• Grundvattnets kvalitet
• Grundvatten inom vattenförvaltningen
• Medvetenhet och planering
• Grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer
• Naturgrusavlagringar

Del 2. Datavärdskap och stöd
SGU utgör stödfunktion och lagrar 
data om t.ex.:

• Allmänt dricks- och råvatten
• Enskilt dricksvatten 
• Miljöövervakning av grundvatten 
• Egenkontroll och recipientkontroll 
   av grundvatten

G
R

U
N

D
V
A
T

T
E

N
 A

V
 G

O
D

 K
V
A

L
IT

E
T



 mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1 409

vattenförvaltning, förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, recipientkontroll, 
egenkontroll, vattenverksamhet samt från kommunala och enskilda grundvatten-
täkter. Vattentäktsarkivet vid SGU utses till nationell databas för vattentäktsinfor-
mation.

Skäl till förslaget: Brist på kunskap om grundvattnets kvalitet är en av de avgöran-
de orsakerna till svårigheter att bedöma måluppfyllelse, sätta upp målnivåer och 
till problemen med att bedöma trend i utvecklingen av miljökvalitetsmålet. Kun-
skapsbristen medför att det är svårt att identifiera behov av åtgärder. Med genom-
förandet av förslaget, förbättras betydligt möjligheterna att göra bristanalyser 
och utföra bedömningar om trendutvecklingen. Fördelen på sikt är bättre resurs-
utnyttjande genom att en samlad kunskap kan minska behovet av rutinanalyser 
och istället fokusera på vissa behov. Det bör också utredas hur eventuell rappor-
teringsskyldighet för en smidig insamling skulle kunna utformas eller om det finns 
andra metoder för att säkerställa leveranser av analysdata till SGU. SGU driver 
idag Vattentäktsarkivet som bland annat innehåller analysdata från huvuddelen 
av landets vattentäkter. Insamlingen sker på frivillig basis. Det krävs att Vatten-
täktsarkivet utvecklas och blir den centrala databasen för vattentäkter och vatten-
kvalitet för att ett effektivt arbete inom vattenförvaltning och för uppföljning av 
miljökvalitetsmål ska kunna ske. Det innebär bland annat att tillgängligheten ökar 
och insamling av vattentäktsinformationen säkerställs. Detta kräver mer resurser 
för datahantering vid SGU och i kommuner och på länsstyrelser för insamling av 
data. För att tydliggöra uppdragets långsiktiga karaktär bör lagen om uppgifts-
skyldighet vid grundvattenundersökningar anpassas så att det tydliggörs att även 
vattenkvalitetsinformation ingår i uppgiftsskyldigheten.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Ge uppdrag till SGU att ansvara för insam-
ling av grundvattenanalyser samt att driva Vattentäktsarkivet som nationell data-
bas för vattentäktsinformation. SGU ges också i uppdrag att ansvara för att utvär-
deringar görs utifrån olika behov. För genomförandet krävs förstärkt finansiering. 

Centralt uppföljningsmått: Vattenkvalitet i allmänna och enskilda vattentäkter. 
Kemisk status i vattenförvaltningens grundvattenförekomster.

Styrmedel: (i) Föreskrifter om provtagning och analys (MB om egenkontroll, Livs-
medelslagstiftningens & Vattenförvaltningens föreskrifter), (ii) Lagen om uppgifts-
skyldighet vid grundvattenundersökningar.

Förbättra övervakningen av grundvattnets kvalitet för vattenförvaltning  
och miljökvalitetsmål
Förslag: SGU tar fram och driver ett gemensamt och utökat program för övervak-
ning av grundvattnets kvalitet i landet. Detta sker med stöd av berörda aktörer. 
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SGU tar ansvar för att skapa och leda en nationell styrgrupp för grundvattenöver-
vakning som också ska vara pådrivande och stödjande i arbetet. 

Skäl till förslaget: För genomförande av Vattenförvaltningens arbete med risk- och 
statusbedömning av grundvatten krävs betydande satsningar på grundvattenöver-
vakningen vad gäller grundvattnets kvalitet. Bedömningar av risk och status hos 
grundvattenförekomster görs med ett underlag som för närvarande inte uppfyller 
de krav som ställs i vattendirektivet. Därför har principen ”hellre fria än fälla” 
använts när analysdata och nivåmätningar saknats vid rapportering till EU. Under 
kommande förvaltningscykel (2015–2021) är en ökning av verifierande och kon-
trollerande övervakning nödvändig för att kunna genomföra Vattendirektivets 
krav och möta den kritik som EU-kommissionen riktat till Sverige. 

Etappmål om förbättrad vattenövervakning skulle sätta fokus på övervakning-
ens nyckelroll för att möjliggöra kostnadseffektiva åtgärder på rätt plats. SGU 
har i sitt remissvar52 till miljömålsberedningens betänkande "Med miljömålen i 
fokus"53  föreslagit att ett etappmål för vattenövervakning tas fram.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Ge uppdrag till SGU att driva samordning 
av övervakningen av grundvattnets kvalitet i landet. För denna uppgift krävs ut-
ökad finansiering. En utredning tillsätts för att ta fram etappmål om vatten- 
övervakning där yt- och grundvatten ingår. Samverkan sker i första hand med 
HaV, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Centrala uppföljningsmått: Vattenkvalitet i allmänna och enskilda vattentäkter. 
Kemisk status i vattenförvaltningens grundvattenförekomster.

Styrmedel: (i) Föreskrifter om provtagning och analys (miljöbalkens paragrafer 
om egenkontroll, livsmedelslagstiftningens och vattenförvaltningens föreskrifter).

Utökat lagkrav på råvattenanalyser 
Förslag: Utökat lagkrav med kontroll av fler obligatoriska analysparametrar på 
råvatten vid allmänna vattentäkter införs. 

Skäl till förslaget: Idag är många föroreningar och risker okända eller upptäcks av 
en slump (som PFAS-ämnen) i dricksvattnet. De krav som idag ställs på undersök-
ning av råvattnets kvalitet bygger på att vattenproducenten ska ha en mycket ingå-
ende kunskap om de olika risker som finns vid den aktuella vattentäkten. Denna 
kunskap finns sällan eller aldrig ute på vattenverken, vilket bland annat upptäck-
ten av PFAA-ämnen i en rad kommunala vattentäkter har visat. Utan regelbunden 

52 http://resource.sgu.se/dokument/om-sgu/yttranden/2014/33-1708-2014.pdf.
53 SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, 2014.
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uppföljning av riskämnen i råvattnet är det inte möjligt att identifiera kvalitetsför-
ändringar som, akut eller på sikt, äventyrar dricksvattenförsörjningen. Det behövs 
därför en utökad provtagning och analys av råvattnet vid grundvattentäkter. Det 
behövs för att analyser sedan utförs med regelbundna intervaller på en rad olika 
ämnen. Provtagning och analys behöver uppfylla de krav som ställs av bland 
annat EU54, och samordning behöver ske mellan vattenförvaltningens övervakning 
och övrig övervakning av grundvatten. Utöver de standardparametrar som nor-
malt analyseras på råvatten för dricksvattenändamål, är bekämpningsmedel, klo-
rerade lösningsmedel och tungmetaller exempel på ämnen som behöver analyseras 
ytterligare för att problemens omfattning ska kunna bedömas. 

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Inför lagkrav på kontroll av fler obligato-
riska analysparametrar på råvatten vid allmänna vattentäkter (kommunala vatten-
täkter, övriga större dricksvattentäkter samt vattentäkter som används i offentlig 
eller kommersiell verksamhet). 

Centrala uppföljningsmått: Vattenkvalitet i allmänna vattentäkter. Kemisk status i 
vattenförvaltningens grundvattenförekomster.

Styrmedel: (i) Föreskrifter om provtagning och analys (miljöbalken om egen- 
kontroll, livsmedelslagstiftningens & vattenförvaltningens föreskrifter).

Metodutveckling för kartläggning av föroreningsproblem i grundvatten
Förslag: En metodik tas fram för att förbättra riskbedömningar för föroreningar i 
grundvattnet. Den har speciell inriktning mot kraven inom vattenförvaltningen. 

Skäl till förslaget: För att effektiva åtgärder ska kunna styras till de geografiska 
områden där problemen är som störst, är det mycket viktigt att förstärka och för-
bättra arbetet med påverkans- och riskbedömningar för grundvattnet. Detta gäller 
inte minst för de grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som används, 
eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning, och där påverkan-
strycket är stort.

Kopplingen mellan påverkanskällan och den faktiska belastningen i grundvatt-
net, är generellt svår att göra. För uppfyllande av vattendirektivet behövs på sikt, 
utöver en utökad miljöövervakning, också en kompetenshöjande insats när det 
gäller hydrogeologiska bedömningar och tolkningar av analysresultat. 

Metodiken ska ha tydlig inriktning på att identifiera risker för problem med 
grundvattnets kvalitet och även vara ett stöd i verifieringsarbete inom vattenför-

54 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/90/EG av den 31 juli 2009 om bestämmelser, 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om tekniska 
specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av vattenstatus.
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valtningen. Kartläggningen ska vara tillfredsställande på en översiktlig nivå och 
behandla påverkan på grundvattnet från 1) areella näringar, 2) i kustområden 
och 3) punktkällor (förorenade områden, vägar, städer, etc.). Metoden bör ha sin 
utgångspunkt i den kartläggning av grundvatten som bedrivs vid SGU. Komplet-
terande hydrogeologisk information, såsom information om in- och utströmnings-
förhållanden, behöver dock tas fram. SGUs vägledningsdokument för vattenför-
valtningen55 kopplar ihop den fördjupade kartläggningen med framtagandet av 
konceptuella modeller för prioriterade grundvattenförekomster. De konceptuella 
modellerna ska dokumenteras och återkommande uppdateras i takt med att man 
når fördjupad kunskap om grundvattnet på platsen. De kan ses som en del av 
denna metod.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – utökad finansiering. SGU – Ta fram en 
övergripande metodik för kartläggning av förorening av grundvatten utifrån 
befintliga kartläggningsmetoder och krav inom vattenförvaltningen. Vattenmyn-
digheterna och länsstyrelserna bidrar till genomförandet. 

Centrala uppföljningsmått: Vattenkvalitet i allmänna och enskilda vattentäkter. 
Kemisk status i vattenförvaltningens grundvattenförekomster. 

Styrmedel: (i) Vattenförvaltningens föreskrifter, SGUs vägledning för vattenförvalt-
ningen, m.m.

Beräkna grundvattenbildning och uttagsmängder ur grundvattenförekomster 
Förslag: Genomför beräkningar och bedömningar av mängden grundvatten som 
tas ut ur grundvattenförekomster som ingår i vattenförvaltningen och sätt dem i 
relation till grundvattenbildningens storlek. 

Skäl till förslaget: Beräkningar av grundvattenbildningens storlek och uttags-
mängder är en förutsättning för rättvisande bedömning av kvantitativ status för 
grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen. Beräkning av uttagsmängder 
ur grundvattenförekomster krävs för att kunna bedöma om det är mänsklig påver-
kan som orsakar eventuell försämrad vattenbalans. Information om uttagsmäng-
der, från olika datakällor behöver samordnas. Ett exempel på styrmedelsåtgärd 
som kan vara gynnsam för den kvantitativa statusen hos grundvattenförekomster, 
är det initiativ som kommer från länsstyrelsen i Skåne. Här har länsstyrelsen infört 
krav på tidsbegränsade tillstånd för grundvattenuttag. Fler länsstyrelser bör följa 
efter och ställa krav i tillståndsärenden.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet/HaV – anslag till kunskapshöjande åtgärder 

55 SGU, 2014. Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. SGU-rapport 2014:31.
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inom vattenförvaltningen. Utförare är vattenmyndigheterna och länsstyrelserna 
som genomför insamling av uppgifter och utför beräkningar. SGU deltar som stöd 
i arbetet med beräkningarna. 

Centrala uppföljningsmått: Kvantitativ status inom vattenförvaltningen.

Styrmedel: (i) Vattenförvaltningens föreskrifter (ii) miljöbalken kapitel 11 tillstånd 
till vattenverksamhet (tidsbegränsade tillstånd till vattenuttag och krav på nivåö-
vervakning, övervakning av vattenkvalitetspåverkan, påverkan på grundvattenbe-
roende ekosystem och annan relevant uppföljning vid vattenuttag/bortledning).

Utveckla samverkan mellan vattenförvaltningens riskbedömning  
och vattenproducenternas faroanalys enligt HACCP
Förslag: Inled ett samarbetsprojekt mellan SGU, Livsmedelsverket, Svenskt Vat-
ten, HaV och vattenmyndigheterna för förbättrad och utökad samordning mellan 
vattenproducenternas faroanalyser och vattenförvaltningens arbete med åtgärder 
samt risk- och statusklassning. Stöd ges i form av vägledning för förbättrade faro-
analyser för vattentäkterna. 

Skäl till förslaget: Vattenproducenternas arbete med faroanalyser enligt HACCP56 
pågår. Faroanalysernas bedömning av vilka risker som finns inom vattentäktens 
tillrinningsområde kan utvecklas och om möjligt samordnas ifråga om metodik 
m.m. med vattenförvaltningens arbete. I ett första skede kan befintliga vägled-
ningar för arbetet med faroanalys enligt HACCP, respektive riskbedömning enligt 
vattenförvaltningen, gås igenom och samordnas där så är önskvärt. 

Förslaget riktat till: SGU – Ta initiativ till en förstudie där framförallt Livsmedels-
verket, HaV, Svenskt Vatten samt vattenmyndigheterna deltar. 

Centrala uppföljningsmått: Grundvattnets kvalitet vid allmänna och enskilda vat-
tentäkter. Kemisk och kvantitativ status inom vattenförvaltningen.

Styrmedel: Åtgärdsprogram och MKN inom vattenförvaltningen. Faroanalyser vid 
vattentäkter enligt dricksvattenföreskrifter.

Enskild vattenförsörjning – utökad information och stöd för att uppnå  
bättre dricksvattenkvalitet
Förslag: Genomföra utökad kontroll av enskilda vattentäkters kvalitet, ta fram 
vägledningar och informationsmaterial om enskilda brunnar samt utöka tillsyns-
vägledning från länsstyrelserna mot kommunerna.

56 EU:s förordning EG 852/2004 om livsmedelshygien.
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Skäl till förslaget: I arbetet med vattenförvaltningen bearbetas data om kommu-
nala dricksvattentäkter som därmed uppmärksammas. Den enskilda vattenför-
sörjningen sker till allra största delen i andra geografiska områden än där grund-
vattenförekomsterna ingående i vattenförvaltningen, är lokaliserade. Det innebär 
att miljömålsarbetets omfattning av allt grundvatten, blir än viktigare för den 
enskilda vattenförsörjningen. Grundvattnets kvalitet för den enskilda vattenför-
sörjningen lyfts fram i miljökvalitetsmålets första precisering. Därmed har den en 
stor betydelse för bedömning av måluppfyllelse. 

Tidigare sammanställningar av vattenanalyser från enskilda brunnar visar på 
stora vattenkvalitetsbrister. Ungefär en fjärdedel av brunnarna har otjänligt vat-
ten. Detta innebär att cirka en kvarts miljon människor har otjänligt vatten vid sin 
permanentbostad. Det är ungefär lika många som de som beräknas ha otjänligt 
vatten vid ett fritidsboende. Det är något vanligare att orsaken till vattnets otjän-
lighet är kemisk (15 procent) än att den är mikrobiologisk (12 procent). För de 
brunnar som är otjänliga från mikrobiologisk synpunkt, bedöms otillfredsställande 
avloppsanläggningar utgöra en huvudorsak, medan de kemiska problemen ofta 
beror på geologiska faktorer. När analys av tungmetaller och arsenik blir vanligare, 
upptäcks att relativt många har för höga halter av t.ex. arsenik, bly och nickel. 
Bekämpningsmedel och andra organiska föroreningar inklusive PFAA-ämnen, ana-
lyseras mycket sällan i privata brunnar. När man gör riktade inventeringar finner 
man dock ofta exempelvis bekämpningsmedel och andra substanser, både sådana 
som inte längre används och sådana som fortfarande är bruk, i halter som kan 
överskrida de riktvärden som finns. Förhöjda kvävehalter från jordbruk och avlopp 
förekommer fortfarande i många brunnar, liksom problem som är förknippade 
med saltvatteninträngning och andra vattenkvalitetsförsämringar vid alltför stora 
grundvattenuttag. Det finns således stora behov av kunskapsuppbyggnad för att 
kunna identifiera riskområden och kunna ge råd till brunnsägare med otjänligt vat-
ten. Det behövs också information om lämpliga åtgärder vid dålig vattenkvalitet.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – förstärkt finansiering. Utförare: Livsmed-
elsverket och SGU gemensamt – Ta fram en nationell vägledning för undersökning 
och information om enskilda brunnar. En gemensam webbplats där flera myn-
digheter kan svara på frågor kan vara aktuell. Länsstyrelserna och kommuner – 
Genomföra provtagnings- och informationskampanjer. 

Centrala uppföljningsmått: Grundvattnets kvalitet vid allmänna och enskilda  
vattentäkter.

Styrmedel: Livsmedelsverkets föreskrifter och vägledning.

Medvetenhet och planering
Det pågår ett omfattande arbete med utvecklande av den fysiska planeringen där 
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grundvattenfrågor ingår. Förändringar görs i PBL, arbete sker i stor omfattning 
med Grön infrastruktur, ekosystemtjänster är i fokus, etc. Vattenverksamhetsut-
redningen kommer, om förslagen genomförs, att leda till omfattande omarbetning 
av Miljöbalken.

Det finns en rad möjligheter att, genom ökad medvetenhet om grundvattnet i 
planeringsprocesser, se till att både användning och skydd av grundvatten, sker så 
lämpligt som möjligt.

Några av de insatser som bedöms vara de viktigaste inom de närmaste åren är:
• Kunskapsspridning om grundvatten
• Fler och bättre vattenskyddsområden samt uppdaterade vattenskyddsföre-

skrifter
• Förbättrad hänsyn till grundvattnet i tillstånd och tillsyn enligt Miljöbalken 

kapitel 9 och 11
• Fler vattenförsörjningsplaner och förbättrad hänsyn till grundvattnet inom 

samhällsplaneringen 
• Urbant grundvatten
• Grundvattnets roll vid uppgradering av markavvattningsföretag
• Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom jordbruket
• Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom skogsbruket

Dessutom behövs fokus på frågor om grundvattnet och förändringar i klimatet. I 
klimatanpassningsplaner utgör grundvattnet en viktig del. Specifika förslag avse-
ende grundvatten och klimat ingår dock inte i den här utvärderingen. 

Kunskapsspridning om grundvatten
Förslag: Relevant kunskap om grundvattnet ska finnas på de myndigheter och 
instanser som handhar grundvattenfrågor eller närliggande frågor.

Skäl till förslaget: Det finns flera departement som ansvar för vattenfrågor, liksom 
myndigheter, exempelvis HaV, Livsmedelsverket, SGU, vattenmyndigheterna och 
länsstyrelserna. Denna situation medför bland annat en splittrad eller fragmen-
terad bild av grundläggande faktorer som vattnets kretslopp och omsättning/
vattenbalanser samt kring medvetenhet om tillgänglig kunskap och datatillgång. 
Detta kan leda till problem i flera sammanhang, exempelvis avseende bristande 
förståelse för grundvattnets roll och varierande begreppsanvändning i olika vat-
tenrelaterade sammanhang.

Det behövs därför grundläggande kunskap om grundvattnet och dess bety-
delse i vattnets kretslopp, och i förlängningen i hela samhällsplaneringen. Det bör 
regelbundet göras undervisningsinsatser, hållas seminarier, workshops, m.m. som 
behandlar grundvattenfrågor. Informationsmaterial av olika karaktär om grund-
vattnet med riktad information till olika avnämare, behöver tas fram. 
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Förslaget riktat till: SGU – Ta fram undervisningsmaterial och genomför utbild-
ningar för andra myndigheter och organisationer. Skapa ett nätverk kring grund-
vattenfrågor. 

Fler och bättre vattenskyddsområden samt uppdaterade vattenskyddsföreskrifter 
Förslag: Påskynda arbetet med att få fram fler och bättre vattenskyddsområden 
samt uppdaterade vattenskyddsföreskrifter genom (a) lagkrav på att allmänna 
vattentäkter ska ha skydd (finns som förslag i Vattenverksamhetsutredningen), (b) 
inför ett etappmål om att alla allmänna vattentäkter ska vara skyddade samt (c) 
avsätt tillräckliga resurser för arbetet. Olika aktörers vägledningar behöver ensas.

Dessutom ska viktiga grundvattentillgångar som idag inte eller endast delvis 
nyttjas för dricksvattenförsörjning och är strategiskt belägna också har ett skydd. 
Det gäller både resurser som är av nationellt värde och lokalt betydelsefulla. 

Skäl till förslaget: Vattenskyddsområden, inom vilka vissa typer av förorenade 
verksamheter förbjuds och andra förses med lämpliga villkor, har en nyckelroll 
för att förebygga utsläpp av förorenande ämnen till grundvattnet. Målbilden på 
medellång sikt (10–20 år) är att någon typ av skydd ska finnas för alla allmänna, 
större enskilda och framtida vattenresurser, av stor betydelse. Även om takten ökat 
så är den idag otillräcklig för att alla allmänna grundvattentäkter ska ha vatten-
skydd vid målåret 2020. Inrättandet av vattenskyddsområden görs av kommuner 
och länsstyrelser, men processen är ofta långsam och konfliktfylld. Takten i arbetet 
behöver öka. Det ska ske genom lagkrav på att alla allmänna vattentäkter ska ha 
skydd och ett etappmål som innefattar detta samt att skyddet för resurser som är 
viktiga för framtida vattenförsörjning, också har någon form av skydd.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Inför lagkrav på att alla allmänna vat-
tentäkter ska ha skydd, samt utredning om hur ett etappmål om skydd bäst ska 
formuleras. Tillse att tillräckliga resurser finns för arbetet regionalt och lokalt. 
HaV, Naturvårdsverket och SGU gemensamt – Förbättra vägledningsdokument. 
Samverkan med andra aktörer t.ex. Svenskt Vatten och LRF. Länsstyrelser och 
kommuner – Prioritera arbetet med vattenskydd av befintliga och framtida vatten-
täkter och verka för att vattenskyddsområdena beaktas i samhällsplaneringen.

Centrala uppföljningsmått: Antalet vattenskyddsområden (befintlig indikator) 

Styrmedel: (i) Vattenskyddsområden enligt miljöbalken kapitel 7

Förbättrad hänsyn till grundvattnet i tillstånd och tillsyn enligt MB kap 9 och 11
Förslag: Förbättra kunskapen och kraven avseende grundvattenaspekter i till-
stånds- och tillsynsarbetet genom att se över behovet av vägledning om grund-
vattenpåverkan i miljökonsekvensbeskrivningar samt avseende krav på egen- 
kontroll/recipientkontroll.
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Skäl till förslaget: Tillstånd för miljöfarlig verksamhet i miljöbalken kapitel 9, 
samt för vattenverksamhet enligt kapitel 11 (såsom vattenuttag och bortledning 
av grundvatten), är av stor betydelse för att förebygga och minimera utsläpp till 
grund- och ytvatten och påverkan på grundvattennivåer och -tillgång. Förbätt-
rad hänsyn till grundvattnet vid tillståndsprövning innebär att man låter bli att 
lokalisera verksamhet som påverkar grundvattnet på olämpliga platser, samt att 
man sätter lämpliga villkor, både avseende skyddsåtgärder (t.ex. reningskrav och 
skyddszoner) och för egenkontroll, i form av grundvattenprovtagning. Ofta ställs 
inte krav på egenkontroll/recipientkontroll i form av grundvattenprovtagning. Det 
försvårar bedömningen av olika verksamheters miljöpåverkan. HaV genomför för 
närvarande ett regeringsuppdrag avseende hur resultat från nuvarande recipient-
kontroll bättre kan utnyttjas och om recipientkontrollen kan utvidgas till andra 
verksamhetsområden. Oavsett resultaten inom detta uppdrag behöver egenkon-
trollen i form av undersökning av påverkan på grundvatten förstärkas - exempel-
vis behöver grundvattenpåverkan från jordbruk följas upp.

SGU/Bergsstaten och Naturvårdsverket kommer att uppdatera sin vägledning 
för gruvverksamhet. I samband med detta bör man titta specifikt på vattenfrågor-
na och behovet av vägledningsmaterial. Även vägledningsbehovet avseende grund-
vattenfrågor för annan vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet bör ses över. 

Förslaget riktat till: SGU, Naturvårdsverket och HaV – Se över vägledningsbehovet. 
Samarbete med utredningen om recipientkontroll. Länsstyrelser och kommuner – 
Förbättra hanteringen av grundvattenfrågor inom tillsynsarbetet och i MKB.

Styrmedel: Miljöbalken kapitel 9 och 11 och dess föreskrifter och vägledningar.

Fler vattenförsörjningsplaner och förbättrad hänsyn till grundvattnet  
inom samhällsplaneringen 
Förslag: Fortsätt arbetet med att ta fram regionala och kommunala vattenförsörj-
ningsplaner och se till att de tillämpas i översiktsplanering och andra planerings-
processer genom att (a) förstärka arbetet på kommunal och regional nivå, (b) 
förbättra och ensa vägledningarna för vattenförsörjningsplanering, (c) följ upp hur 
vattenförsörjningsplaneringen tillämpas.

Skäl till förslaget: Vattenförsörjningsplanering är ett centralt verktyg för att uppnå 
miljökvalitetsmålet. Syftet är att synliggöra viktiga nuvarande och framtida dricks-
vattenresurser så att vattenskydd och hushållning prioriteras. Takten behöver öka 
i arbetet så att vattenskydd, grundvattenberoende ekosystem och vattenförsörjning 
alltid beaktas när man planerar var olika verksamheter förläggs samt vilket skydd 
och vilka försiktighetsåtgärder som behövs.
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Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Förstärk resurser vid län och kommuner.
Boverket, SGU och HaV – Utveckla vägledning för vattenförsörjningsplanering 
och följ upp hur planerna tillämpas. Länsstyrelser och kommuner – Prioritera 
arbetet med vattenförsörjningsplaner och tydliggör dessa i översiktsplanering och 
andra planeringsprocesser.

Centrala uppföljningsmått: Antal vattenförsörjningsplaner. Tillämpning av  
planerna i planeringsprocesser.

Styrmedel: PBL (bland annat 2 kap 4-6§§, 3 kap, m.m.)

Urbant grundvatten
Förslag: Utred möjlighet till samverkan om grundvatten i urbana områden.

Skäl till förslaget: Grundvattnet i urbana områden har flera roller. I många stads-
områden är kontroll av grundvattennivåer viktig för att inte oönskade konsekven-
ser i form av marksättningar, översvämning av undermarkskonstruktioner eller 
skred, ska uppstå. Samtidigt är många fastighetsägare och andra aktörer involve-
rade på olika sätt. Grundvattnet kan vara av betydelse som dricksvattenresurs och 
det kan också utgöra en viktig resurs för energilagring för kyl- och värmebehov. 
Det finns även anledning att värna stadsnära naturområden som kan vara starkt 
påverkade på grund av försämrad grundvattenkvalitet eller sänkta grundvat-
tennivåer p.g.a. bortledning och/eller hårdgjorda ytor. Idag hanteras frågor om 
t.ex. grundvattenbortledning genom miljödom. Härvid tas hänsyn till befintliga 
verksamheter som kan beröras, men inte till att långsiktigt finna bästa miljömäs-
siga och samhällsekonomiska lösning. Med ett ökat undermarksbyggande och 
ökad användning av mark och grundvatten för energilagring, behöver former för 
samverkan etableras så att de behov som finns och den resurs som undermarken 
utgör, kan tillvaratas på ett effektivt sätt utan att negativa konsekvenser uppstår. 
Det finns också behov av att kunna etablera gemensamma kontrollprogram. En 
möjlighet skulle kunna vara att bilda samfälligheter för grundvattnet i områden 
som hydrauliskt hänger ihop och som gemensamt kan utnyttja grundvattenresur-
sen och svara för att grundvattennivåer upprätthålls. Motsvarande former behövs 
även i andra områden med stor grundvattenanvändning, t.ex. bevattningsuttag.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Ge Boverket och SGU i uppdrag att, med 
stöd av andra berörda aktörer, utreda möjligheterna att införa samverkansform 
avseende grundvattennivåer och utnyttjande av grundvatten för vattenförsörjning 
och energiändamål, liksom annat utnyttjande av jord och berg för energilagring 
eller uttag.
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Grundvattnets roll vid uppgradering av markavvattningsföretag 
Förslag: Förbättra kunskapen om grundvattnets roll vid uppgradering av markav-
vattningsföretag. Inled forskningsinsatser kring grundvattnets kvalitetsaspekter, 
faktiska uppehållstider, vattenbalanser, jordarternas betydelse, m.m. i områden 
som kan komma ifråga för nyetablering/uppgradering av markavvattningsföretag. 

Skäl till förslaget: Syftet med att uppgradera/nyetablera markavvattningsföretagen 
i Sverige är att säkerställa en klimatanpassning av jord- och skogsbruket. Mer 
nederbörd i framtiden förväntas leda till höga grundvattennivåer och risk för säm-
re produktivitet och det höjs röster för en effektivisering/nyetablering av markav-
vattningsföretag i sådana områden. 

Ofta kopplas frågan även till avrinning och/eller anläggande av våtmarker, där 
även ökade uppehållstider är en önskad effekt. Markavvattningsåtgärder kan stå i 
motsatsställning till avrinningsfördröjande åtgärder. Samspelet mellan åtgärderna 
är dock komplext och det är inte alltid självklart hur vissa åtgärder påverkar 
avrinningens uppehållstider, m.m. Effekten på grundvattnets kvantitet och kvalitet 
och grundvattnets samspel med ytvattnet är långt ifrån alltid känd och det krävs 
forskning och omvärldsanalys för att bättre förstå sambanden mellan nederbörd, 
infiltration, omättad zon, avrinning och urlakning. Grundvattnets flödeshastighet, 
uppehållstid, avrinning och utbyte med de akvatiska system nedströms mark-
avvattningen är frågor som bör redas ut. Behovet av kunskapsuppbyggnad kring 
grundvattnets roll vid uppgradering av markavvattningsföretag, är stort.

Förslaget riktat till: Jordbruksverket – Genomför förslaget om kunskapsuppbygg-
nad vad gäller grundvatten och uppgradering av markvattningsföretag. Det sker i 
samverkan med främst Skogsstyrelsen, SLU och SGU.

Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom jordbruket 
Förslag: Utred hur hänsynen till grundvattnet inom jordbruksnäringen kan för-
bättras.

Skäl till förslaget: Det behövs en översyn över möjligheterna att minska jordbru-
kets påverkan på grundvattnet. Styrmedlen är spretiga och uppföljning i form av 
egenkontroll m.m., saknas i stor utsträckning. De krav och ersättningar som finns 
inom Landsbygdsprogrammet riktar sig endast till ytvatten, trots att förbättrad 
(eller försämrad) grundvattenkvalitet kommer att ha positiv (eller negativ) effekt 
även i ytvattnet. Det finns också behov av förbättrad dokumentation av bekämp-
ningsmedelsanvändning för att möjliggöra adekvat uppföljning av eventuell påver-
kan på grundvatten- och dricksvattenkvalitet även i ett långt tidsperspektiv.
Viktiga/möjliga styrmedel är bland annat tillsyn, tillsynsvägledning och egen-
kontroll, landsbygdsprogrammets miljöersättningar och riktlinjer (t.ex. Greppa 
näringen/växtskyddet), skatt/avgift på bekämpningsmedel och mineralgödsel samt 
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Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter till bekämpningsmedelsför-
ordningen.

Förslaget riktat till: Jordbruksverket – Gör en översyn över möjligheterna att 
stärka hänsynstagandet till grundvatten inom jordbruksnäringen. Samverkan sker 
främst med Havs- och vattenmyndigheten och SGU. 

Centrala uppföljningsmått: Grundvattnets kvalitet vid allmänna och enskilda vat-
tentäkter. Kemisk status inom vattenförvaltningen.

Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom skogsbruket
Förslag: Utred hur hänsynen till grundvattnet inom skogsbruksverksamhet kan 
förbättras. Beskriv och föreslå insatser och styrmedel som kan förbättra hänsynen 
till grundvattnet inom skogsnäringen. Viktiga/möjliga styrmedel är bland annat 
tillsyn, tillsynsvägledning och egenkontroll. 

Skäl till förslaget: SGU ser det som mycket viktigt att naturliga källor med utflöde 
av grundvatten, samt andra typer av utströmningsområden med mer diffust 
utläckage av grundvatten, beaktas i skogsbrukssammanhang. Frågor som hänsyn 
vid slutavverkning och uppföljning av miljöhänsyn är viktiga. Ofta saknas kun-
skap om jordlagers mineralinnehåll, bergarter etc. och grundvattnets roll för Grön 
infrastruktur och skogens ekosystemtjänster. De nyttor som grundvattnet skapar 
är inte tydliggjorda. Det saknas på ett övergripande plan kopplingen mellan sko-
gens ekosystem och grundvattnet, t.ex. grundvattnets betydelse för att upprätt-
hålla miljöer för god infiltration av vatten genom marken och för minskad ero-
sionskänslighet hos jordar. Skogsbruksåtgärder, främst gödsling och avverkning, 
påverkar grundvattnets kvalitet och kvantitet och grundvatten transporterar t.ex. 
kväve, aciditet och kvicksilver till ytvatten.

Förslaget riktat till: Skogsstyrelsen – Får i uppdrag att tillsammans med SGU ge 
förslag på insatser och styrmedel som kan förbättra hänsynen till grundvattnet 
inom skogsnäringen.

Grundvattenpåverkan på akvatiska livsmiljöer
Viktiga insatser inom de närmaste åren för att bättre förstå och förebygga grund-
vattnets påverkan på ytvatten och akvatiska livsmiljöer är:

• Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av grundvattenberoende 
ekosystem

• Källor – kartläggning och bevarande
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Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av  
grundvattenberoende ekosystem
Förslag: Bättre kunskap om grundvattnets påverkan på terrestra och akvatisk 
ekosystem behövs. För effektivare genomförande inom vattenförvaltningen och 
för utvärdering av detta miljökvalitetsmål föreslås att en metodik tas fram för hur 
detta grundvattenberoende bör beskrivas.

Skäl till förslaget: En bättre förståelse krävs för de processer som leder till faktisk 
grundvattenrelaterad påverkan på terrestra och akvatiska grundvattenberoende 
ekosystem. Arbetet måste fokusera på vad ekosystemet tål avseende förorenings-
halter i det utströmmande grundvattnet och förändringar i grundvattennivåer. Frå-
gan om vattenbalanser och utspädningsförhållanden mellan yt- och grundvatten 
blir viktiga, framförallt i de akvatiska systemen. Utifrån en förbättrad förståelse 
kan riskområden identifieras och korrekta statusbedömningar göras i enlighet 
med vad som krävs enligt vattendirektivet. Arbetet kan förankras i identifierade 
känsliga habitat. Utifrån en korrekt värdering kan även åtgärder och övervakning 
sättas in och förankras i naturtypernas bevarandestatus. För att detta ska komma 
tillstånd måste frågan lyftas upp och prioriteras hos samtliga berörda myndigheter. 

Förslaget riktat till: Naturvårdsverket och HaV – Får ett gemensamt ansvar för 
att, i en utredning, redogöra för kunskapsläget och föreslå metodutveckling av 
grundvattnets påverkan på terrestra och akvatiska ekosystem. I uppdraget ingår 
också att ta fram en vägledning för handhavande inom vattenförvaltningen. Upp-
draget genomförs i samverkan med SGU, vattenmyndigheterna och länsstyrel-
serna.

Styrmedel: Vattenförvaltningens föreskrifter, m.m.

Källor – kartläggning och bevarande
Förslag: Viktiga källor och deras akvatiska livsmiljöer behöver identifieras, kart-
läggas och bedömas avseende kvalitativ och kvantitativ påverkan så att faststäl-
lande av relevant skydd kan ske. Information om källor läggs in i en för landet 
gemensam databas som SGU ansvarar för. 

Skäl till förslaget: Naturliga källor utgör en unik och värdefull naturmiljö, där det 
utflödande grundvattnets kvalitet och kvantitet styr förhållandena för de akvatiska 
ekosystemen som finns i källan och nedströms i ytvattnet. Idag finns information 
om källor i flera dataarkiv, bland annat vid SGU och vid Riksantikvarieämbetet. 
Det finns en rad andra myndigheter och institutioner vars verksamhet berör källor 
som Artdatabanken, SLU, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och 
HaV. För att bättre kunna bedöma grundvattentillrinningen till källor bör geogra-
fiskt avgränsade tillrinningsområden tas fram. En zon nedströms källan bör också 
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anges för att kunna indikera vilket område källflödet påtagligt bidrar till förhål-
landena i den akvatiska miljön i ytvatten. Angivande av påverkansfaktorer i till-
rinningsområde och fastställande av skydd för källorna är viktiga arbetsuppgifter.

Ett fortsatt och utökat samarbete mellan organisationer som på något sätt 
arbetar med källor, är mycket viktigt. Källakademin, som är en enskild intresseor-
ganisation, har en viktig funktion att fylla vad gäller natur- och kulturaspekter på 
källor.

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – utökad finansiering. SGU – Får i uppdrag 
att i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Artdatabanken, SLU och Skogsstyrel-
sen, utreda insamling och lagring av information om källor. SGU – Får i uppdrag 
att vara datavärd för källinformation som inte ingår i andra myndigheters och 
institutioners ordinarie programansvar samt för att ange vilken information som 
ska tas fram vid dokumentation av källor. Länsstyrelserna – Ansvarar i samverkan 
med kommuner, HaV och SGU för att viktiga källor får relevant skydd. 

Naturgrusavlagringar
Viktiga insatser för att minska uttaget av naturgrus ur sand- och grusavlagringar 
är:

• Information och policydokument om ballastanvändning
• Fler materialförsörjningsplaner
• Kartläggning av bergmaterial

Information och policydokument om ballastanvändning
Förslag: Genomför en sammanställning av befintliga underlagsdokument och 
branschstandarder gällande ballastanvändning. Nya forskningsresultat som bidrar 
till minskande naturgrusuttag beaktas också och förslag ges på ytterligare insatser 
i det information och policydokument som tas fram. 

Skäl till förslaget: Ändringar i specifikationer och branschstandarder samt infö-
rande av policys och beställarkrav hos större aktörer (kommuner, Trafikverket, 
m.fl.) eller branschorganisationer kan förväntas ha en mycket positiv inverkan på 
att naturgrus används för rätt ändamål. Andra konkreta kunskapsinriktade insat-
ser är att utveckla olika kunskaps- och informationsprogram om naturgrusfrågor 
inom samhällsplanering och tillstånd/tillsynsarbetet för handläggare på myndighe-
ter och kommuner. 

Förslaget riktat till: SGU – Ta fram information och policydokument om ballast-
användning enligt förslaget. Det sker i samråd med branschorganisationer och 
andra aktörer och berörda myndigheter. 
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Centrala uppföljningsmått: Grusanvändning
Styrmedel: Miljöbalken kapitel 9, 6 f § 

Fler materialförsörjningsplaner
Förslag: Det behöver tas fram fler materialförsörjningsplaner, framförallt i tätort- 
och bristområden, genom marknadsföring av framtagen metodik för materialför-
sörjningsplanering.

Skäl till förslaget: Det finns ett mycket stort behov att, i större omfattning än 
idag, planera för användning och bevarande av naturgrus- och bergresurser samt 
använda återvunnet material. Materialförsörjningsplaner behöver således tas fram 
i fler län och i andra avgränsade geografiska områden. Det gäller framförallt i 
expansiva områden där behovet av ballastmaterial är störst. SGU har i uppdrag57 
att stödja och vägleda länens arbete med att ta fram materialförsörjningsplaner 
under 2015 och 2016. Med hjälp av en nyligt framställd rapport från uppdraget 
till SGU58, kan arbetet underlättas. SGUs insatser i detta sammanhang omfattar 
bland annat att ta fram geologiska underlag samt hålla kurser och workshops.

Förslaget riktat till: Länsstyrelser och kommuner – Verka för framtagande av 
materialförsörjningsplaner. SGU och branschorganisationer står för rådgivning 
och vid behov metodutveckling.

Centrala uppföljningsmått: Grusanvändning

Styrmedel: Miljöbalken kapitel 9, 6 f §

Kartläggning av bergmaterial
Förslag: Utöka framtagandet av bergkvalitetskartor som visar lämpligheten för 
användning av bergmaterialet för betong.

Skäl till förslaget: Samtidigt som man försvårar för uttag och användning av 
naturgrus behöver användning av krossat berg och restmaterial främjas. Det 
behövs fler bergkvalitetskartor som visar lämpligheten för användning av berg-
materialet för betong. För effektivare användning bör kartläggningen eventuellt 
fokuseras till områden som kan vara tillgängliga för bergtäkter enligt analys i en 
materialförsörjningsplan. Större tryck på att använda olika typer av restmaterial 
från entreprenader medverkar till bättre resursanvändning totalt sett. Inom ramen 

57 Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering 
N2013/4066/FIN (SGU dnr 317-1572/2013).

58 Grånäs, K. (2015). Metodbeskrivning för materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 
2015:5.
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för ett regeringsuppdrag59 presenterar SGU i slutet av 2015 ett förslag för insam-
ling av produktionsuppgifter för att bättre kunna följa upp tillgången på så kallat 
entreprenadberg.

Förslaget riktat till: SGU – Påskynda arbetet med framtagande av bergkvalitets-
kartor som anger lämpligheten för användning för betongframställning. Avstäm-
ning sker mot flera intressenter vid prioritering av fältinsatserna.

Centrala uppföljningsmått: Grusanvändning

Centrala styrmedel: Miljöbalken kapitel 9, 6 f §

Ekonomiska aspekter
Förutom förslagen knutna till de fem centrala problemen ges några förslag som 
avser ekonomiska konsekvenser av förslagen samt ekonomiska styrmedel.

• Skattning av kostnader och vinster av förslag till insatser för Grundvatten av 
god kvalitet i FU15

• Ekonomiska styrmedel för grundvatten och måluppfyllelse 

Skattning av kostnader och vinster av förslag till insatser  
för Grundvatten av god kvalitet i FU15 
Förslag: För de förslag som ges, här behöver en översiktlig analys att ske av kost-
nader och vinster för samhället. Bedömning av effektivitet för måluppfyllelse sker 
inom ramen för uppföljning inom miljömålssystemet (årliga uppföljningar, m.m.) 
och utgör underlag för utveckling av målmanualerna. 

Skäl till förslaget: I denna redovisning lämnas en rad förslag som har bäring på 
grundvattenfrågor. Det finns mycket skiftande underlag för att uppskatta kost-
naderna för insatserna. För exempelvis framtagande av vattenskyddsområden 
har uppskattningar gjorts60 och kostnader för analysprogram kan beräknas. För 
de flesta förslagen behöver kostnadsbilderna analyseras och detsamma gäller för 
effekterna i samhället. Därför behövs en genomgång av förslagen och vid behov 
använda samhällsekonomiska analysmetoder för att ange kostnadseffektiviteten i 
förslagen. 

Förslaget riktat till: SGU – Ansvara för att genomförande av denna analys av  
kostnader och vinster för förslagen. Genomförandet sker med hjälp av Natur-
vårdsverkets plattform för samhällsekonomiska analyser samt annan expertis. 

59 Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för 
entreprenadsten kan utformas. N2013/4153/FIN (SGU dnr 317-1681/2013).

60 WSP, 2015. Utredning av kostnader för inrättande av vattenskyddsområde. Rapport. 
Uppdragsnummer 10203408.
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Ekonomiska styrmedel för grundvatten och måluppfyllelse 
Förslag: Befintliga ekonomiska styrmedel som bedöms ha eller kunna ha effekt på 
uppnående av miljökvalitetsmålet behöver beskrivas liksom om det finns skäl att 
föreslå förändringar av ekonomiska styrmedel för detta syfte. 
 
Skäl till förslaget: Det finns en stor mängd administrativa styrmedel som påverkar 
grundvattnets status, men det saknas en tydlig bild av vilka ekonomiska styrmedel 
som har tydlig positiv effekt på grundvattnet och därmed bidrar till måluppfyl-
lelse. Jordbrukets olika styrmedel kan ha både positiva och negativa effekter. Skatt 
på gödsel- och bekämpningsmedel kan få positiv effekt genom minskad använd-
ning, men också negativa om produktionen flyttas med större miljöpåverkan på 
annan plats som följd. Enligt Naturvårdsverket kan ersättningar som gårdsstödet 
riskera att öka läckaget från jordbruket och därmed belastningen på grundvattnet. 
Effekten av nivån på skatten på naturgrus behöver vidare diskuteras. Frågor kring 
ekonomisk säkerhet kring verksamheter som riskerar att påverka grundvattnet 
negativt behöver diskuteras alltmer, något som exempelvis blivit alltmer aktuellt 
för mineralnäringen. Om avgifter som prissätter användning och förorening av 
vatten till verksamheten återförs, skapas resurser till förbättringar. En genomgång 
av kostnader inom hela dricksvattenkedjan behöver göras för att visa på de faktis-
ka kostnaderna för hållbart vattenutnyttjande. Studier av det ekonomiska värdet 
av grundvattnet har inletts61 och behöver vidareutvecklas för att ingå som en del i 
bedömningsunderlaget för uppföljning av miljökvalitetsmålet. 

Förslaget riktat till: Regeringskansliet – Ge SGU i uppdrag att sammanställa infor-
mation om ekonomiska styrmedels inverkan på grundvatten samt, vid behov, ge 
förslag på förändrade ekonomiska styrmedel. Arbetet sker i första hand i samver-
kan med vattenmyndigheterna i deras arbete med vattenförvaltningen och kost-
nader för åtgärdsförslag för grundvatten. Arbetet sker även i kontakt med Natur-
vårdsverket och HaV. Annan experthjälp kan bli aktuell vid genomförandet.

61 Söderqvist, T., Lindhe, A., Rosén, L. & Kinell, G., 2014. Grundvattnets ekosystemtjänster 
och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning. SGU-rapport 2014:40. http://
resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1440-rapport.pdf.
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centrala problemen 
(aktuella preciseringar)

centrala styrmedel 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

grundvattnets kvalitet 
är inte tillräckligt bra i 
utsatta områden och 
kunskap om kvaliteten 
saknas
(Avser främst precise-
ring 1, 2)
• Provtagning/analys 

av kvalitet och kvan-
titet (LV/VFF/MB)

• Vattenskyddsområ-
den (MB kap 7)

• Vattenförvaltningens 
MKN och åtgärds-
program (MB)

• Tillståndsprövning                
(MB kap 9 o 11)

• Sanering förorenade 
områden (MB 10)

• Landsbygdsprogram-
mets krav och råd-
givning (CAP)

• Bra tillsyn (MB/LV)

grundvattnets 
kvalitet i all-
männa respek-
tive enskilda 
vattentäkter

20 på nationell nivå får 
högst 2% av de kom-
munala grundvattentäk-
terna, och högst 10% av 
de provtagna enskilda 
vattentäkter som ingår i 
bedömningar, under året 
endast ha analysvär-den 
som överskrider valda 
gräns- eller riktvärden 
för en av följande grup-
per:   
1) nitrat och  
ammonium,  
2) bekämpningsmedel,  
3) organiska förore-
ningar (pfas, dioxiner, 
etc.),  
4) bakterier, virus och 
parasiter,  
5) naturligt förekom-
mande ämnen  

medel – låg
15–25 %
.

sverige har 
rådighet fullt ut 
men implemente-
ringen är otill-
räcklig av både 
provtagning och 
av åtgärder i form 
av  tillstånds- och 
tillsynsarbete 
(bättre loka-
lisering, skärpta 
villkor, bättre 
uppföljning).
på nationell nivå: 
krav på råvatten-
provtagning 
behöver tydliggö-
ras i lagstiftning.
på lokal nivå: 
utförande av  
egen provtagning 
av verksamhets-
utövare, enskilda.

medel
30–40%

2 2 nej

alla vattenförvaltning-
ens grundvattenföre-
komster uppnår inte  
god kemisk och 
kvantitativ status och 
bedömningsunderlaget 
är otillräckligt
(Avser främst  
precisering 2, 4)
• Provtagning/analys 

av kvalitet och kvan-
titet (LV/VFF/MB)

• Vattenskyddsområ-
den (MB kap 7)

• Vattenförvaltningens 
MKN och åtgärds-
program (MB)

• Tillståndsprövning                
(MB kap 9 o 11)

• Sanering förorenade 
områden (MB 10)

• Landsbygds- 
programmets krav 
och rådgivning (CAP)

• Bra tillsyn (MB/LV)

kemisk res-
pektive kvanti-
tativ status av 
grundvatten-
förekomster 
inom vattenför-
valtningen

20 samtliga grundvatten-
förekomster har god 
kemisk status respektive 
god kvantitativ status 
enligt svensk vattenför-
valtning.

medel
30–40 %

sverige har rådig-
het fullt ut, men 
ramarna finns i 
eu direktiv

medel 
(-hög)
60–75 %

4 4 nej
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* kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 9.4. det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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centrala problemen 
(aktuella preciseringar)

centrala styrmedel 
 

centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation

Rådighet förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

medvetenheten om 
grundvattnet är för låg 
och planeringsinstru-
menten behöver få 
större genomslag 
(Avser alla precise-
ringar)
• Vattenskydds- 

områden (MB kap 7)
• Vattenförsörjnings-

planer i översikts-
planeringen (PBL)

• Materialförsörjnings-
planer i översikts-
planeringen (PBL)

• Tillståndsprövning                
(MB kap 9 o 11)

• Bra tillsyn (MB/LV)

antalet vatten-
skyddsom-
råden samt 
antal regionala 
(+ lokala)  
vattenförsörj-
ningsplaner

20 alla allmänna  
grundvatten-vattentäkter 
ska ha fastställt vatten-
skyddsområde med 
skyddsföreskrifter men 
målet kan anses vara 
uppnått när 95% av  
vattentäkterna eller 99% 
av vattenuttaget har  
vattenskydd.

regionala vattenförsörj-
ningsplaner eller annat 
regionövergripande  
underlag finns som 
underlag för alla län/
regioner och omfattar 
kvantitativa och kvalita-
tiva aspekter på grund-
vattnet. 

medel – låg
30–50 %
.

sverige har rådig-
het fullt ut
nationell nivå: 
lagstiftning, 
vägledningar.
regional nivå: 
regionala planer 
vatten-/ material-
försörjning, beslut 
vattenskydd
kommunal nivå: 
påverka öp-, 
detaljplaner,  
vatten-/material-
försörjningspla-
ner, framtagande 
av vattenskydds-
områden/beslut,
lokal nivå. följa 
föreskrifter  
vattenskydd

medel 
40–60 %

4 3 nej

det är i stort sett okänt 
i vilken omfattning 
grundvattnet påverkar 
akvatiska livsmiljöer 
negativt 
(Avser främst  
precisering 3,5)
• Provtagning/analys 

av kvalitet och kvan-
titet (LV/VFF/MB)

• Vattenförvaltningens 
MKN och åtgärds-
program (MB)

• Tillståndsprövning                
(MB kap 9 o 11)

• Sanering förorenade 
områden (MB 10)

• Bra tillsyn (MB/LV)
• Natura-2000- 

lagstiftningen

grundvatten-
relaterade 
problem upp-
märksammade 
i nya och gamla 
bevarande-
planerna. 
genomgång av 
befintliga beva-
randeplaner.

bedömnings-
grunder för 
påverkan på 
grundvatten- 
beroende 
ekosystem och 
koppling mot 
ytvattnets sta-
tusbedömning

resultat från 
arbetet med 
gemensamma 
analyser för 
naturtypsmålen

20 alla bevarandeplaner är 
genomgångna 

väl inarbetade bedöm-
ningskriterier finns för 
påverkan på gveko, som 
kopplar till bedömnings-
grunder för ytvattnet

okänt i vilken omfattning 
denna information kan 
användas här 

låg 

15–20 %

sverige har rådig-
het fullt ut.

medel – 
låg
15–25 %

1 1 nej

bevarandet av natur-
grusavlagringar behöver 
öka
(Avser främst  
precisering 6)
• Materialförsörjnings-

planer i översikts-
planeringen (PBL)

• Tillståndsprövning          
(MB kap 11 och  
kap 9 §6f)

• Upphandlingskrav 
och branschriktlinjer

• Naturgrusskatt

grusanvänd-
ning

20 naturgrusanvändningen 
minskar och naturgrus 
används i hela landet 
endast till kvalificerade 
ändamål där ersättnings-
material saknas om 
det inte är miljömässigt 
sämre alternativ

medel 

40–50 %

sverige har rådig-
het fullt ut.

medel 
50–60%

3 3 nej
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