Dir. 2020:141

Kommittédirektiv

Direktiv till parlamentarisk beredning för underlag om hur miljömålen
kan uppnås (Miljömålsberedningen)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2020
Sammanfattning

Den parlamentariska Miljömålsberedningen ska bidra med underlag till
regeringens strategiska och långsiktiga utveckling av arbetet för att nå de
nationella miljömålen. Beredningens uppdrag gäller tills vidare.
Beredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till regeringen om
hur miljökvalitetsmålen och Generationsmålet kan nås på ett sätt som är
kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv. Inom ramen för detta
övergripande uppdrag ska beredningen föreslå hur målen kan nås genom
politiskt förankrade förslag till strategier för områden som regeringen
prioriterar. Genom tilläggsdirektiv ska regeringen besluta om uppdrag om de
särskilda strategier som beredningen ska ta fram.
Detta är ett långsiktigt arbete och därför ska beredningens uppdrag gälla
tillsvidare. Arbetet ska genomföras i samarbete med näringsliv, ideella
organisationer, kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer.
Beredningen ska ta sin utgångspunkt i Sveriges genomförande av FN:s
globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Miljömålsberedningen ska
utvärderas 2025.
Syftet

Uppdraget till den nuvarande parlamentariska beredningen att lämna förslag
till regeringen om hur de nationella miljömålen kan uppnås gäller fram till

den 1 december 2020 (dir 2010:74) med förlängning till sista december.
Beredningen ska bidra med underlag till regeringens strategiska och
långsiktiga utveckling av arbetet för att nå de nationella miljömålen.
Miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och består av ett övergripande
Generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen visar riktningen för
miljöpolitiken och för alla aktörer i samhället.
Syftet med Miljömålsberedningen ska fortsatt vara att nå en bred politisk
samsyn inom prioriterade områden inom miljöpolitiken. Syftet ska även
fortsatt vara att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika
områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas
på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. En sådan samsyn är
nödvändig för att åstadkomma den samhällsomställning som krävs för att nå
målen.
Uppdraget att bidra med underlag för att nå de nationella miljömålen

Beredningen ska hantera dels frågor som berör flera samhällsintressen inom
olika områden och som därigenom kräver politiska avvägningar, dels frågor
som berör områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor
osäkerhet.
Beredningen kan vid behov tillsätta expertgrupper för att bistå med kunskap
och för att ta fram fördjupade analyser. Av särskild vikt är att se till att
senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för beredningens arbete.
Miljömålsberedningen ska i sitt arbete utgå från att arbetet med miljömålen
ska fortsätta och utvecklas med sikte mot 2030. Det tillstånd som miljökvalitetsmålen beskriver är något varje generation måste sträva efter att
uppnå. För miljömålsarbetet gäller som helhet långsiktighet och uthållighet
även bortom 2030.
Beredningen ska vidare utgå från att miljömålen är det befintliga och
riksdagsbundna målsystem som utgör den miljömässiga dimensionen av
hållbar utveckling. Miljömålen är därför en viktig utgångspunkt för Sveriges
genomförande av Agenda 2030.
Beredningen ska också i sitt arbete värna synergieffekter och bidra till ett
balanserat och integrerat angreppsätt och därmed en stärkt samstämmighet
för hållbar utveckling (prop. 2019/20:188).
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Beredningen ska därför
• ta fram politiskt förankrade förslag till strategier för områden som
regeringen prioriterar.
Innehållet i strategierna

Beredningen ska
•

ta fram strategier som innehåller etappmål, styrmedel och åtgärder
för att nå miljökvalitetsmålen respektive Generationsmålet,
• ta fram strategier som kan innehålla flera olika styrmedel och åtgärder
som samlat bidrar till att nå flera miljömål,
• utforma etappmål, styrmedel och åtgärder så att de om möjligt blir
målövergripande eftersom en åtgärd ofta kan bidra till att nå flera
miljökvalitetsmål liksom till att nå Generationsmålet,
• vid framtagande av etappmål följa de riktlinjer för etappmål som
regeringen anger, och
• belysa de strategier beredningen föreslår i ett EU-perspektiv och ett
internationellt perspektiv och anpassa till EU-lagstiftningen samt till
EU-rätten i övrigt.
Konsekvensbeskrivningar

Beredningen ska analysera och i sitt underlag ange de konsekvenser som
förslagen medför. De konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar
som görs av förslagen ska följa kommittéförordningens (1998:1474) krav.
Om förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska de
särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen redovisas.
Dessutom ska förslagen åtföljas av samhällsekonomiska konsekvensanalyser
samt analyser av förslagens kostnadseffektivitet. Förslagen ska även innehålla
alternativa handlingsvägar samt konsekvensanalyser för dessa.
Kontakter och redovisning av uppdraget

Beredningen ska inom ramen för sitt uppdrag skapa forum och dialoger med
olika aktörsgrupper i samhället som länsstyrelser och andra statliga
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myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och
forskarsamhället.
Beredningen ska arbeta i nära kontakt med de myndigheter som har ansvar i
miljömålssystemet och ha ett särskilt samarbete med Naturvårdsverket
kopplat till Naturvårdsverkets uppgift att stödja myndigheterna i deras arbete
med genomförande och uppföljning av miljömålen.
Miljömålsberedningen ska utvärderas 2025.
Miljömålsberedningen ska redovisa uppdrag om att utveckla särskilda
strategier i enlighet med de respektive tilläggsdirektiv som beredningen får.

(Miljödepartementet)
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