1(2)

PRESSMEDDELANDE
2016-03-01

Kraftsamling för miljömålen
Ställa om till en fossilfri transportsektor. Bidra till mer biobränsle för
luftfarten. Minska barns exponering för farliga kemikalier i inomhusmiljön. Det är tre av de 44 åtgärder som kommer genomföras
närmaste året för att öka takten i arbetet med de nationella
miljömålen. Åtgärderna genomförs av Miljömålsrådet och dess 16
nationella myndigheter och länsstyrelserna.
Miljömålsrådet har tagit ett helhetsgrepp över miljöfrågorna och presenterar idag
sin första lista över gemensamma åtaganden som myndigheterna ska genomföra i
samverkan. Rådet listar insatser inom flera angelägna områden, bland annat:
▪

▪
▪
▪

omställning till fossilfria och hållbara transporter där myndigheterna kan
underlätta och driva på och där Energimyndigheten har fått ett särskilt
samordningsansvar,
samverkan om vägning av olika samhällsmål i den fysiska planeringen där
miljöfrågor idag ofta får stå tillbaka för andra samhällsmål,
kartläggning av företags hållbarhetsarbete som grund för en analys av
branschspecifika utvecklingsbehov, samt
vägledning för information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter med sikte på ett miljöbättre byggande och bättre återvinning av
material.

– Rådet har höga ambitioner och vi ser goda möjligheter för myndigheterna att göra
mer för miljömålen, säger Maria Wetterstrand, Miljömålsrådets ordförande.
Jag tycker att det ska bli spännande att jobba med rådet under året. Vi har beslutat
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att, förutom åtgärdslistan, lägga särskilt fokus på hållbara transporter där det finns
stora utmaningar för klimat och luftkvalitet.
En del av arbetet med att nå FNs hållbarhetsmål
Under 2015 antog FN de globala hållbarhetsmålen. Det helhetsperspektiv på
hållbarhet som uttrycks i dessa mål bejakas av Miljömålsrådet. Även om
miljömålsrådets arbete syftar till att bättre nå de nationella miljömålen, så bidrar
rådets arbete även i arbetet med att nå de globala målen. Ett gemensamt
ansvarstagande där alla politikområden bidrar behövs för en ekologiskt och socialt
hållbar utveckling. I Miljömålsrådet bidrar myndigheterna med kunskap från sina
expertområden och initierar prioriterade samarbetsprojekt.
– När myndighetscheferna jobbar tillsammans kan vi försöka hitta lösningar på
kniviga konflikter mellan olika samhällsmål, säger Maria Wetterstrand. Det är även
intressant att söka efter synergier med sociala frågor till exempel hur miljöarbetet
kan bidra till minskat utanförskap.
De 16 nationella myndigheter och länsstyrelserna, som representeras i Miljömålsrådet, har en central roll i genomförandet av åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling. I många fall arbetar myndigheterna vägledande för medborgare,
kommuner och näringsliv i miljöarbetet. Miljömålsrådet kommer under året att
samverka med fokus på Hållbara transporter och även arbeta tillsammans inom
områdena Ekonomi, tillväxt och konsumtion; Energi/bioenergi; Giftfri miljö; Grön
infrastruktur och landskap; Havs- och vattenförvaltning; Hållbar stadsutveckling
samt Resurseffektivitet.
Läs Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista här miljömål.se/miljomalsradet
För ytterligare information och vidare kontakter:
Ann Wahlström, Miljömålsrådets kansli, 076-115 19 15,
miljomalsradet@naturvardsverket.se
Ylva Carlheim-Gyllensköld, Miljömålsrådets kansli, 010-698 10 16
Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna
vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de
nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16
nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna.
Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av
miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos
Naturvårdsverket.

