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I september 2015 antog världens ledare ”Agenda 2030 för en hållbar ut-
veckling” och dess 17 globala mål, som för första gången knyter samman 
ambitionerna om en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar ut-
veckling. Det unika med de globala målen är också att de är universella. 
Det betyder att ländernas åtaganden för att uppnå målen ska ske bådepå 
hemmaplan och på den globala nivån.

Sveriges regering har aviserat att Sverige ska vara ledande i genomföran-
det av Agenda 2030. Denna ambition är utmärkt men förpliktigar också. 
Trots de framsteg som gjorts globalt de senaste årtiondena så står världen 
inför gigantiska utmaningar, inte minst inom miljöområdet. Regeringen 
har också aviserat att Agenda 2030-arbetet ska knytas till Sveriges sam-
stämmighetspolitik, formulerat i propositionen Gemensamt ansvar – 
Sveriges politik för global utveckling. Detta ställer höga krav på samver-
kan och integrering mellan de olika politikområdena.

Naturskyddsföreningen välkomnar de globala målen som ett ambitiöst 
övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- och utveck-
lingsarbete. De 17 målen och 169 delmålen skapar en gemensam utma-
ning för oss alla att jobba med, med 2030 i sikte. 

Föreningens roll i arbetet med Agenda 2030 kommer ske både på global, 
nationell och lokal nivå. Ett flertal av våra samarbetsorganisationer 
runtom i världen bidrar på olika sätt till arbetet med de globala målen, 
vilket vi kommer stötta och samverka kring. I Sverige vill föreningen 
både bidra genom att samla och motivera folkrörelsen att jobba med 
målen i den lokala kontexten, men även genom att påverka regeringen 
att axla rollen som ledande i omställningen. Naturskyddsföreningen 
har därför tagit fram positionspapper kring sju av de globala målen, 
samt för det tvärgående området miljögifter, som har en mycket tydlig 
koppling till föreningens arbete. Syftet med positionspappren är att visa 
hur vi förhåller oss till respektive mål, men också trycka på aspekter 
som vi anser vara av särskild vikt för att nå målen.

Förord
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Kemikalier är nödvändiga för en hållbar ekonomi och välfärd, men be-
höver förvaltas och hanteras korrekt i sina livscykler, som enskilda ke-
mikalier, blandningar eller i varor. 

Betydande samhällskostnader är kopplade till spridningen av farliga 
kemikalier i miljön. Bland annat kan det leda till irreversibel ekosys-
tempåverkan, förlust av biodiversitet och tillhörande ekosystemtjänster, 
negativ hälsopåverkan, förlust av estetiska, kulturella och rekreations-
relaterade värden och klimatförändringar1. (Exempel på klimatpåver-
kande kemikalier är koldioxid, metan, ozon, dikväveoxid, kvävetrifluo-
rid, svavelhexafluorid, fluorkarboner och perfluorkarboner2). Det finns 
ännu relativt få uppskattningar av ekonomiska förluster kopplade till 
ohälsa orsakad av ohållbar kemikaliehantering, men de som finns tyder 
på avsevärda samhällskostnader1,3,4,5. Dålig hälsa leder till sjuk-
vårdskostnader, sjukskrivningar och även oförmåga att arbeta, vilket 
potentiellt också minskar produktiviteten i ekonomin. Det undermine-
rar även vägen ut ur fattigdom i låginkomstländer.

Kemikaliefrågan har inget eget målområde i Agenda 2030 utan är istäl-
let av betydelse för att kunna uppnå flera av de globala målen. 
Naturskyddsföreningen anser att hållbar kemikalieförvaltning och 
-hantering är central för att kunna uppnå minst 22 av de olika delmålen 
inom ramen för 11 av de globala målen.6 

Vidare ser Naturskyddsföreningen att övergången till en cirkulär eko-
nomi är ett viktigt instrument för att nå flera av målen, men att detta 
måste ske på ett säkert vis där material innehållande farliga kemikalier 
inte cirkuleras. Här kan EU, som redan påbörjat omdaningen av ekono-
min till cirkulär, fungera som inspiration och modell för andra länder/
regioner, förutsatt att anpassningen av kemikalie-, avfalls- och produkt-
lagstiftningar blir bra. Det som ska ersätta FN:s frivilliga kemikaliestra-
tegi, SAICM, efter 2020 kan bli ett globalt instrument för att garantera en 
säker cirkulär ekonomi, då kemikaliekonventionerna är otillräckliga i 
dagsläget. 

1. Inledning
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2. Rekommendationer relaterat till mål och 
delmål i Agenda 2030 

I detta avsnitt redogörs för Naturskydds-föreningens syn på vad som krävs, ur ett 
kemikalieperspektiv, för att nå de olika målen och delmålen i Agenda 2030. 
Redogörelsen följs av vilka åtgärder som regeringen bör göra. Flera av dessa är gene-
rella för delmålen.

1:5 Delmålet handlar om att minska människors utsatthet och 
sårbarhet för miljöchocker och katastrofer, däribland från ke-
mikalier. Statens kemikalieförvaltning och industrins kemi-
kaliehantering behöver förbättras, till exempel genom ska-
pandet av kunskapscentra för hantering av kemikalier och 
eventuella olyckor. Därtill behövs ett lagstiftat krav på trans-
parens kring farliga kemikalier i produkter och obligatorisk 
delning av informationen mellan aktörer i leverantörskedjor, 
genom produkternas kompletta livscykler. Detta är en grund-
förutsättning för materialkretslopp, där material fria från farli-
ga kemikalier återvinns/återanvänds och restavfall hanteras 
korrekt. Detta är i linje med de prioriterade frågorna i FN:s fri-
villiga kemikaliestrategi, Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM)7. Samhället blir då bättre 
rustat att nå mål 1:5. 

2:1 Delmålet handlar om att tillgodose säkra livsmedel. 
Mängden miljögifter i livsmedel behöver begränsas genom att 
minska den generella spridningen av miljögifter till naturen 
från industrier, transport, energiproduktion, avfall och re-
ningsverk. Detta sker lämpligen genom stärkt lagstiftning och 
tillsyn, samt implementering av internationella konventioner. 
Dessutom behöver jordbruket ställa om till hållbara produk-
tionsmetoder utan farliga bekämpningsmedel.

2:4 Delmålet handlar om hållbara system för livsmedelspro-
duktion. Det finns utrymme att producera mer livsmedel både i 
Sverige och globalt, förutsatt att det sker utifrån en effektivise-
rad produktion, i kombination med ökad miljöhänsyn och so-
cial hållbarhet. The Food and Agricultural Organization (FAO) 
anser att ekologiskt jordbruk under rätt förhållanden har po-
tential att försörja världen8. För att minska utsläpp av farliga 
bekämpningsmedel till miljön behöver jordbruksproduktio-
nen ställas om till ekologisk produktion enligt agroekologiska 
principer. Läckaget av kväve och fosfor från jordbruket till om-
givande natur behöver minska.
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3:9 Delmålet handlar om att minska döds- och sjukdomsfall 
från skadliga kemikalier i luft, vatten och mark. För att uppnå 
målet behöver mängden farliga kemikalier som sprids i natu-
ren från industrier, transport, energiproduktion, livsmedels-
produktion, avfall och reningsverk minska. Detta sker lämpli-
gen genom stärkt lagstiftning och tillsyn, samt 
implementering av internationella konventioner.

6:3 Delmålet handlar om att tillgodose säkert vatten. För att 
uppnå målet behöver mängden farliga kemikalier som sprids 
i naturen från industrier, transport, energiproduktion, livs-
medelsproduktion, avfall och reningsverk minska. Detta sker 
lämpligen genom stärkt lagstiftning och tillsyn, samt imple-
mentering av internationella konventioner.

7:1, 7:2 och 7:3 Delmålen handlar om att säkerställa ren och ef-
fektiv energi till alla. Kemikalier spelar en central roll i detta, 
som bränslen eller aktiva komponenter i energiomvandlings- 
och överföringsprocesser. En övergång till förnybara och effek-
tiva energikällor där farliga kemikalier inte används eller där 
sådana hanteras på ett hållbart sätt är nödvändig. Industrier 
och kraftverk måste uppgraderas med renare teknik.

8:1, 8:2, 8:3, 8:4 och 8:8 Delmålen handlar om att säkerställa 
fortsatt ekonomisk tillväxt, med minskat beroende av nya rå-
varor, samt säkrare arbetsmiljö. En övergång till en cirkulär 
ekonomi där farliga kemikalier fasas ut är central. Råmaterial, 
processkemikalier, vatten och energi kan sparas, vilket leder 
till färre förorenande aktiviteter och delvis frikopplar ekono-
misk tillväxt från resursutvinning/produktion och tillhöran-
de miljöförstöring. En cirkulär ekonomi kan även skapa nya 
jobb och därmed ekonomisk tillväxt, och har potential att in-
kludera nu icke-formella materialåtervinningsverksamheter i 
låg- och medelinkomstländer. Samtidigt behöver arbetstagar-
nas rättigheter stärkas och en trygg och säker arbetsmiljö 
främjas genom stärkt arbetsmiljölagstiftning, bland annat rö-
rande hanteringen av farliga kemikalier.
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9:2 och 9:4 Delmålen handlar om att ställa om till miljövänli-
gare och resurseffektivare produktion, samtidigt som den 
ekonomiska tillväxten fortsätter. Hållbar industrialisering 
genom en cirkulär ekonomi där farliga kemikalier fasas ut är 
en central del av lösningen. Detta kan ske genom uppgrade-
ring av industrier med renare teknik och förnybar material- 
och energiråvara.

11:6 Delmålet syftar till att minska städernas negativa mil-
jöpåverkan. Det möjliggörs av avfallshanteringssystem för 
materialinsamling, sortering och återvinning. En cirkulär 
ekonomi, där farliga kemikalier sorteras ut i materialåtervin-
ningssystemet, är en central del av lösningen. Vidare krävs att 
kollektivtrafiken och energiproduktionen ställs om till förny-
bara energikällor, och att industrier uppgraderas med renare 
teknik.

12:4 och 12:6 Delmålen handlar om att skapa hållbar en kemi-
kalieförvaltning med ett livscykelperspektiv. Samtliga stora 
kemikaliekonventioner behöver implementeras fullt ut sna-
rast möjligt: Stockholms9- och Minamata-konventionen10 för 
att eliminera POPar11 och kvicksilver från samhället, samt 
hantera och destruera dessa med bästa tillgängliga teknik, 
Basel-konventionen12 för att hindra dumpning av farliga kemi-
kalier och avfall i länder som saknar lämplig infrastruktur för 
att hantera detta, Wien-konventionen13, med tillhörande 
Montreal-protokoll14, för att skydda ozonlagret, samt IMO-
konventionen för att stoppa marina föroreningar från dump-
ning av avfall till havs15. 

Lagstiftning och administrativa system måste finnas på plats 
för att uppfylla de 11 kärnfrågorna i SAICM:s Overall 
Orientation Guidance Document för 2020-målet om en hållbar 
kemikaliehantering7. Genom att gå över till en cirkulär ekono-
mi, där farliga kemikalier fasas ut, kan material återanvändas 
och återvinnas utan att äventyra människors hälsa och mil-
jön. Detta kräver full transparens om kemikalieinnehåll i alla 
komponenter i varor, som följer med i hela leverantörskedjan, 
till konsumenten och vidare till de som tar hand om avfallet. 
Full transparens kring kemikalieinnehållet i alla komponen-
ter i varor gör också substitutionsarbetet lättare. 
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Världssamfundet behöver också titta på möjligheten att an-
vända det som ska ersätta SAICM bortom 2020 som ett instru-
ment för att reglera kemikalier som nu faller mellan stolarna. 
En lösning kan vara lagligt bindande protokoll i ett fortsatt fri-
villigt ramverk. Handeln är globaliserad och särskilt farliga ke-
mikalier som inte regleras i konventioner, men som återfinns i 
konsumentprodukter, skulle behöva regleras globalt på annat 
vis. Pengar behöver också öronmärkas till forskning om ”håll-
barhet”16 och ”grön kemi”17, bland annat för utveckling av 
icke-toxiska, nedbrytbara kemikalier från förnybara råvaror.

14:1 och 14:3 Delmålen handlar om att få bukt med förorening-
ar, skräp och havsförsurningen. För att uppnå målet behöver 
mängden farliga kemikalier som sprids i naturen från indu-
strier, transport, energiproduktion, livsmedelsproduktion, av-
fall och reningsverk minska. Detta sker lämpligen genom 
stärkt lagstiftning och tillsyn, samt implementering av inter-
nationella konventioner. Minskad försurning kan även fås 
genom övergång till en cirkulär ekonomi som minskar koldi-
oxidbelastningen (vilken är försurande).

15:1 och 15:5 Delmålen handlar om att skydda ekosystemens 
integritet och att återställa skadade ekosystem. För att uppnå 
målet behöver förorenad mark och vattenmiljöer saneras. 
Vidare behöver mängden farliga kemikalier som sprids i na-
turen från industrier, transport, energiproduktion, livsmed-
elsproduktion, avfall och reningsverk minska. Detta sker 
lämpligen genom stärkt lagstiftning och tillsyn, samt imple-
mentering av internationella konventioner. En säker cirkulär 
ekonomi är en central del av lösningen.
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För att ovanstående delmål om hållbar 
kemikalieförvaltning/hantering ska 
uppnås, anser Naturskyddsföreningen 
att regeringen bör:

•  Påskynda implementering av 
REACH-lagstiftningen och interna-
tionella kemikalieöverenskommel-
ser.

•  Verka för att EU internt ställer ännu 
mer ambitiösa krav än minimum-
krav i internationella kemikalieö-
verenskommelser.

•  Verka för att REACH-lagstiftningen, 
avfalls- och produktlagstiftningen 
på bästa vis anpassas till en cirkulär 
ekonomi där farliga kemikalier 
fasas ut.

•  Verka för att EU inför krav på full 
transparens och informationsdel-
ning om kemikalieinnehåll i varors 
komponenter i alla led i leverantörs-
kedjor, hela vägen till återvinnings-
industrin.

•  Verka för en vidareutveckling av 
RoHs-direktivet.

•  Påskynda omställningen till ekolo-
giskt jordbruk enligt agroekologiska 
principer.

•  Utforma politiska styrmedel så att 
förorenaren betalar, exempelvis dif-
ferentierad skatt på bekämpnings-
medel där farliga ämnen beskattas 
högre. Utöver detta bör miljöskadli-
ga subventioner upphöra. 

•  Verka för att all bekämpnings-
medelsanvändning i jordbruk ska 
följa FAO Code of Conduct for 
Pesticides18 

•  Förespråka och premiera innovatio-
ner och tekniska uppgraderingar 
som använder mindre farliga kemi-

kalier, till exempel genom skatte-
styrningssystem.

•  Ställa om ekonomin till en cirkulär 
ekonomi där farliga kemikalier 
fasas ut.

•  Verka för att det som ersätter SAICM 
efter 2020 får lagligt bindande proto-
koll för transparens kring särskilt 
farliga kemikalier i varor och för 
särskilt farliga bekämpningsme-
del19. 

•  Öronmärka pengar till forskning om 
”hållbarhet”15 och ”grön kemi”16, 
bland annat för utveckling av 
icke-toxiska, nedbrytbara kemika-
lier från förnybara resurser.

•  Öka svenskt bistånd till byggandet 
av kemikalieförvaltningssystem 
enligt prioriteringarna i SAICM:s 
vägledningsdokument mot 2020-
målet och till implementering av in-
ternationella kemikalieöverens-
kommelser.

•  Öka svenskt bistånd till skapandet 
av kommunala och andra sophante-
rings-, sorterings- och återvin-
ningssystem, samt till integrering 
av nu informella återvinningsakti-
viterer i formella strukturer, på ett 
inkluderande vis där arbetarnas rät-
tighet till jobb säkras.

•  Ge svenskt bistånd till framtagande 
av nationella plaststrategier, för att 
plaster på ett bättre vis ska inklude-
ras i en cirkulär ekonomi, rätt plast-
typer användas i rätt tillämpningar 
och den totala plastanvändningen 
minska.

•  Bistå med finansiering och ”know-
how” kring hållbar och renare tek-
nik till låg- och medelinkomstlän-
der, inte minst till Afrika och de 
minst utvecklade länderna.
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3. Agenda 2030 och miljömålen

Naturskyddsföreningen ser att det finns 
ett särskilt behov av att koppla de globa-
la målen till arbetet med de av riksda-
gen beslutade miljökvalitetsmålen från 
1999 samt 2005. Dessa beskriver det 
önskvärda tillståndet i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till och 
utgör redan i dagsläget ett etablerat 
ramverk för Sveriges arbete inom miljö-
området. 

Miljömålsarbetet genomförs och följs 
upp av nästan 30 svenska myndigheter 
via uppdrag i respektives reglerings-
brev. Miljömålssystemet ska värnas. Det 
utgör en mycket värdefull grundbult 
som det svenska Agenda 2030-arbetet 
måste bygga vidare på. 

Miljömålet Giftfri Miljö kopplar tydligt 
till flera av målen i Agenda 2030. En 
giftfri miljö är en förutsättning för att 
uppnå en tryggad försörjning av livs-
medel med gott näringsinnehåll och 
utan gifter (mål 2), för att människor ska 
kunna leva ett hälsosamt liv och inte 
skadas av farliga kemikalier i arbetet, 
genom olyckor eller som medborgare 
(mål 3), samt för att säkerställa tillgång 
till rent vatten (mål 6). Vidare är behovet 
av en giftfri miljö en av flera viktiga an-
ledningar till att vi måste bryta sam-
bandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring (mål 8). En giftfri miljö 
kan bara uppnås om miljöaspekten in-
kluderas vid innovation och produktion 
samt vid projektering, detaljplanering 
och byggande (mål 9, 11 och 12). För att 
ekosystemen i vatten och på land ska 

fungera (mål 14 och 15) och den biologis-
ka mångfalden bevaras behöver mil-
jömålen Giftfri miljö och Bara naturlig 
försurning uppnås. Det ger då förutsätt-
ningarna för att miljömålen Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vatten-
drag, Hav i balans, Storslagen fjällmiljö 
och Ett rikt växt- och djurliv också kan 
uppfyllas. 
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8. FAO opinion on organic farming (http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq7/en/). 
9. Stockholm Convention (http://www.pops.int/)
10. Minamata Convention (http://mercuryconvention.org/)
11. Persistenta organiska föreningar
12. Basel Convention (http://www.basel.int/)
13. Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer (http://ozone.unep.org/en/handbook-vienna-con-
vention-protection-ozone-layer/2205)
14. Montreal Protocol (http://www.ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substan-
ces-deplete-ozone-layer)
15. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (http://www.
imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-Prevention-of-Marine-Pollu-
tion-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx)
16. Definition of sustainable chemistry (http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/sustainableche-
mistry.htm).
17. 12 principles of green chemisty (https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/what-is-green-
chemistry/principles/12-principles-of-green-chemistry.html)
18. FAO International Code of Conduct on Pesticide Managament (http://www.fao.org/fileadmin/templates/
agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf). 
19. Highly Hazardous Pesticides identifierade enligt kriterier framtagna av FAO/WHO 2008 och nu i FAO 
International Code of Conduct on Pesticide Managament. Dessa kan inte kvalificera sig för Stockholms-kon-
ventionen, men har allvarliga hälso- och miljöeffekter.

10



PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att föränd-
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