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Vår verksamhetsidé

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet 
för en god livsmiljö tillsammans med andra. 

Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på 
möjligheter för en hållbar utveckling. 

Vi är en miljömyndighet som arbetar på 
uppdrag av regeringen. 



Många myndigheter i miljöarbetet

▪ Länsstyrelserna

▪ Havs- och vattenmyndigheten

▪ KemI

▪ Transportstyrelsen

▪ Kommunernas miljönämnder

▪ ….
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Byggstenar i miljöpolitiken

Nationella miljömål

Miljöbalken och andra styrmedel

Uppföljningar och utvärderingar





Skiss 

miljömålen



EXEMPEL PÅ MILJÖKVALITETSMÅL:

FOTO: LENA KOLLER/JOHNÉR 

Ingen övergödning

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

• Påverkan på landmiljön

• Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

• Tillstånd i havet



Exempel på etappmål

Det formella skyddet av marina områden har ökat 

med minst 570 000 hektar till 2020.

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska 

minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 

med år 2010.









Exempel på delmål i Agenda 2030

14.1 

Till 2025 förebygga och 

avsevärt minska alla slags 

föroreningar i havet, i 

synnerhet från landbaserad 

verksamhet, inklusive marint 

skräp och tillförsel av 

näringsämnen. 
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Bevara och nyttja 

haven och de marina 

resurserna på ett 

hållbart sätt för en 

hållbar utveckling 
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Styrmedel för att nå miljömålen, exempel

• Miljöbalken

• Andra lagar

• EU-förordningar

• Koldioxidskatt

• Miljöstöd till jordbruket

• Klimatklivet

• Statens inköp av mark 

som behöver skydd

• Lägre moms på vissa 

reparationer

• Etcetera



Miljöbalken trädde i kraft 1999

• Den ersatte 15 tidigare lagar

• Miljöbalken innehåller regler för: 
– Naturresurser

– Naturskydd

– Artskydd

– Miljöfarlig verksamhet

– Hälsoskydd

– Vattenverksamhet

– Kemiska produkter

– Avfall



De allmänna hänsynsreglerna (2 kap)

• Bevisbörda (1§)

• Kunskapskrav (2§)

• Försiktighetsprincien (3§)

• Bästa möjliga teknik (3§)

• Produktvalsprincipen (4§)

• Resurshushållning (5§)

• Lokalisering (6§)

• Rimlighetsavvägning (7§)



Tillståndsplikt, anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd hos 

Mark- och miljödomstol eller länsstyrelse eller anmälan 

till kommunens miljönämnd. (9 kap)

Vattenverksamhet kräver i allmänhet tillstånd hos 

Mark- och miljödomstol. (11 kap)

Den sökande ska göra en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) av den verksamhet hen planerar. (6 kap)



Tillsyn (26 kap)

Kommunens miljönämnd har som regel tillsyn över 

miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter i 

kommunen.

Länsstyrelsen kan ha tillsynen över större 

anläggningar i länet.

Kommunens miljönämnd har tillsyn över hantering av 

avfall och kemikalier inom kommunens gränser.



Vad kan du som båtägare göra för 

miljömålen? Båtmiljörådets lista:

• 1 Avgaser från nya båtar och båtmotorer
• 2 Gamla båtar och båtmotorer
• 3 Energieffektiva båtar och motorer
• 4 Förbättra båtförarens körsätt
• 5 Hänsynsområden
• 6 Ilandlämning och mottagning av avfall
• 7 Toalettavfall
• 8 Bränslespill vid tankning
• 9 Ren båtbotten
• 10 Uppläggning, skötsel och kemikalier
• 11 Skrotning av båtar
• 12 Känsliga bottnar ska skonas
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Hans.wradhe@naturvardsverket.se

www.sverigesmiljömål.se

www.naturvardsverket.se

Frågor och funderingar?

mailto:Hans.wradhe@naturvardsverket.se
http://www.miljömål.se/
http://www.naturvardsverket.se/

