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Remissvar om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens 
möjlighet (SOU 2019:13) 

Sammanfattning 

Kemikalieinspektionen instämmer i utredningens bedömningar och stödjer de 
förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 
som Agenda 2030-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. 

Kemikalieinspektionen vill särskilt lyfta: 
• Miljömålssystemet är en etablerad styrform och därmed en viktig 

förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen 
nationellt och bidra till att de nås globalt. 

• Förebyggande kemikaliekontroll är en förutsättning för en hållbar utveckling 
och ett medel för att bidra till att uppfylla de flesta mål i Agenda 2030. 

• Miljöproblemen ska lösas utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i 
andra delar av världen i enlighet med generationsmålet. 

• Behovet av långsiktighet i arbetet med hållbar utveckling. 
• Utvecklingsarbete inom EU och globalt är av strategisk vikt för 

genomförandet av agendan. 

Synpunkter 
Kemikalieinspektionen instämmer i utredningens bedömningar och stödjer de förslag 
för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling som 
Agenda 2030-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. 
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2 Kemikalieinspektionen verkar redan för flera av de områden som lyfts i betänkandet i 
vår ordinarie verksamhet och ser positivt på en ökad, samlad och långsiktig styrning 
för hållbar utveckling och målen i Agenda 2030. Kemikalieinspektionen anser att det 
är bra att tydliggöra myndigheternas övergripande ansvar för hållbar utveckling 
genom ett tillägg i myndighetsförordningen (2007:515). När det finns behov av riktad 
styrning kan det ske via regleringsbrev. 
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Som miljömålsansvarig myndighet bidrar Kemikalieinspektionen särskilt till 
genomförandet av den miljömässiga dimensionen i Agendan. Förebyggande 
kemikaliekontroll är en förutsättning för en hållbar utveckling Miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö kopplar direkt till åtta av de globala hållbarhetsmålen och indirekt till i 
princip samtliga mål.' 

Kemikalieinspektionen anser att det riksdagsbundna miljömålssystemet, med 
generationsmålet miljökvalitetsmål och etappmål, svarar väl upp till genomförande 
av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Mifjömålssystemet är en etablerad 
styrform och därmed en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla de 
globala hållbarhetsmålen nationellt och bidra till att de nås globalt. När det gäller 
miljölcvalitetsmålet Giftfri miljö ser Kemikalieinspektionen att det är konkretare än 
de globala hållbarhetsmål som handlar om kemikalier, hälsa och miljö och innehåller 
de grundkomponenter som behövs för en förebyggande kemikaliekontroll. 

En viktig aspekt inom miljömålssystemet, och som generationsmålet tydligt ger 
uttryck för, är att miljöproblemen ska lösas utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem i andra delar av världen. Kemikalieinspektionen anser att det är något 
som också behöver genomsyra arbetet inom Agenda 2030. 

Kemikalieinspektionen delar delegationens slutsats att det finns ett behov av 
långsiktighet i arbetet och att ansvaret för hållbar utveckling sträcker sig längre än till 
målåret 2030. Kemikalieinspektionen identifierade i sin utvärdering av 
milj ökvalitetsmålet Giftfri miljö' att målet inte kommer att nås till 2020, men att det 
på längre sikt finns förutsättningar att hantera kemiska ämnen så att de inte leder till 
skador på människa och miljö. Det förutsätter dock att arbetet med att främja 
förebyggande kemikaliekontroll fortsätter och det är viktigt att behålla, utveckla och 
förstärka det svenska miljömålssystemet även efter 2020, till exempel genom att ta 
fram nya etappmål. 

Utvecklingen av regler för kemikalier sker i huvudsak inom EU som därför är en 
särskilt viktig arena för möjligheterna att uppfylla de globala hållbarhetsmålen 
nationellt och bidra till att de nås globalt. Sverige har en viktig roll att spela för att 
driva på arbetet inom EU. Kemikalieinspektionen ser även att globala kemikaliemål 
om säker kemikaliehantering samt en global ramkonvention för att hantera 
problematiska kemiska ämnen är av strategisk vikt för genomförande av agendan. 

Kemikalieinspektionen (2016). Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Rapport 
10/16. 
2 Kemikalieinspektionen (2019). Fördjupad utvärdering av Giftfri miljö 2019— Analys och bedömning 
av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Rapport 2/19. 
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I detta ärende har vikarierande generaldirektören Agneta Westerberg beslutat. Emma 
Westerholm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Gunilla 
Prideaux och Stefan Gabting deltagit. 

På Kemikalieinspektionens vägnar 
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