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Boverkets redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att
bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda

2030.
Uppdraget

Regeringen har åt Boverket, och ett stort antal andra myndigheter, uppdragit att
bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).
Redovisning ska senast 2016-08-31 göras till Regeringskansliet (Finansdepartementet och det departement, Näringsdepartementet, som ansvarar för myndigheten. ).
I uppdraget har ingått att bedöma på vilka måloch delmål i agendan som Boverkets verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå.
Ä ven en bedömning av om myndighetens verksamhet på området är tillräcklig
efterfrågas i uppdraget. Eventuella behov av ytterligare åtgärder ska beskrivas
översiktlig. Att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i agendans genomförande ska beaktas i redovisningen.
Målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, däribland Boverket, ska
också inom respektive ansvarsområde göra en kartläggning av hur måloch
delmål i agendan förhåller sig till miljökvalitetsmålet och till generationsmålet.
Naturvårdsverket har i enlighet med uppdraget väglett myndigheterna i den
delen.
Stöd för redovisningens utformning har lämnats genom krav på att följa en
särskild mall. Regeringen har också i uppdraget begärt att enbart måloch delmål som myndighetens verksamhet har störst inverkan på ska redovisas.
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I beslutet om uppdraget ges också myndigheterna, däribland Boverket, i uppdrag att vid behov bistå delegationen för Agenda 20130 (Fi 2016:01) i dess
arbete med Sveriges genomförande av agendan. Den delen av uppdraget föranleder ingen särskild redovisning i detta sammanhang.
Uppdragets genomförande
Boverket har valt att anlita externt konsultstöd, Sweco, för analys av hur myndighetens verksamhet bidrar till agendans genomförande. Analysen genomfördes såväl genom studier av myndighetens uppdrag som av genomförd verksamhet. Uppdraget analyserades utifrån instruktion, regleringsbrevoch övriga
uppdrag. Genomförd verksamhet analyserades utifrån årsredovisningar och
efter djupintervjuer med chefer. Härigenom gavs bland annat stöd för bedömning av behov aveventuella ytterligare åtgärder.
I analysen av sambandet med miljömålssystemet vägledde Naturvårdsverket
framförallt genom att genomföra en workshop för berörda myndigheter.
Workshopen resulterade i ett underlag för fortsatt analys inom respektive myndighet och en gemensam matris för att underlätta sammanställning.
Boverkets redovisning
Mallen för redovisning har följts, se bilaga l.
Boverket gör bedömningen att verksamheten har störst inverkan inom 10 av
FN:s 17 hållbarhetsmål. Verksamheten har särskilt stor betydelse för mål Il
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara. Boverkets verksamhet bedöms ha stor betydelse för 9 av de 10 delmålen till mål Il. Ä ven för mål 13 Vidta omedelbara åtgärder for alt bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser har Boverkets verksamhet stor
betydelse för flera av delmålen. Sammantaget gör Boverket bedömningen att
möjligheten att uppnå 22 av totalt 169 delmål påverkas mycket av myndighetens verksamhet.
Kartläggningen av hur måloch delmål i agendan förhåller sig miljökvalitetsmålen och generationsmålen visar på ett mycket starkt samband inom Boverkets ansvarsområde. Redovisningen följer Naturvårdsverkets förslag, se bilaga
2.
Beträffande ytterligare åtgärder gör Boverket bedömningen att det finns en stor
potential för förstärkning av verksamhetens betydelse i det internationella perspektivet. Boverket har kompetens som kan nyttiggöras genom tjänsteexport
och annat internationellt utvecklingssamarbete. En ökad samverkan med SIDA
och andra myndigheter kan bidra till en sådan utveckling.
För verksamhet av nationell betydelse har konkret utvecklingspotential identifierats inom mål 7, Il, 12 och 13. Inom mål Il bedöms samtliga områden ha
behov av ytterligare åtgärder. Förklaringen till det är främst den aktuella befolkningsutvecklingen och situationen på bostadsmarknaden. Av det skälet
finns behov av ytterligare åtgärder inom större delen av myndighetens område.
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Därför redovisas inga enskilda förslag till åtgärder inom mål 11 i detta sammanhang.

Ä ven inom mål 13 är behovet av ytterligare åtgärder stort. Då klimathotet är
globalt blir skillnaden på åtgärder av nationell och internationell betydelse
mycket liten. Inom arbetet med att bekämpa klimathotet ser Boverket den
största potentialen i det faktum att Sverige har en styrka i kvalificerad teknikoch metodutveckling. Åtgärder inriktade mot innovationer har därför stor betydelse.
Inom delrnål 7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillforlitliga och moderna energitjänster ser Boverket en potential i
ytterligare åtgärder som stimulerar utveckling av moderna lösningar för självförsörjande byggnader.
Inom delrnål 7.3 Till 2030fordubbla den globalaforbdttringstakten
vad gäl/er
energieffektivitet finns en potential för ökad måluppfyllelse såväl nationellt
som internationellt med ytterligare åtgärder. Boverkets arbete med nära nollenergibyggnader syftar för närvarande främst till att säkerställa att EU-direktiv
uppfylls. Genom att Sverige valt en relativt ovanlig metod för energihushållningskrav, där mätning utgör en avgörande skillnad, kan utveckling inom området få stor betydelse för hur målet kan uppnås.
Inom delrnål 12.1 Genomfara det tioåriga ramverketfor hållbara konsumtionsoch produktionsmonster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och
forutsättningar finns utrymme för ökad effektivitet i resursutnyttjande vid byggande. Livscykelanalyser kan därvid utgöra ett mer effektivt instrument än vad
som är fallet idag.
I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. EnhetschefRobert Johannesson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har tf. avdel"
ningschef Manafetersson
~edverkat.
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