
21 SverigeAgenda i

årFem
M

efter Rio

fspqgpetänkañdeárrán
,e x, Nåtionalkommittén för AgendaC





Agenda 21 Sverigei
framtidår ochresultatefter RioFem -

21från för AgendaNationalkommitténslutbetänkande

1297 06

offentliga utredningarStatens
1997: 105

Miljödepartementet



frånSOU och Ds Fritzeskan köpas kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav
Fritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskanslietsförvaltningsavdelning.svarar av

Beställningsadress:
Fritzeskundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax:08-690 91 91
Ordertel:08-690 91 90

Statsrådsberedningen,Svara remiss. Hur Varför.och 1993.
En liten broschyr underlättar förarbetet den skall remisssom som svara-

Broschyrenkan beställas hos:
Regeringskanslietsförvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax:08-405 10 10
Telefon:08-405 10 25

Licensnummer341 009

Dennaskrift bär den nordiskaSvansymbolen.För Svanmärka trycksakatt en
måstesärskildamiljökravuppfyllas hela tryckprocessen.Dessakravärgenom

Nordiskauppställda samordningsorganetför frivillig positivmiljömärkning.av
Tryckeriet allagaranteraratt underleverantöreri sin uppfyllerställda krav.tur

SvenskLayout: Information ISBN91-38-20653-6
Tryck: LjunglöfsOffset,Stockholm, 1997 ISSN0375-250X



TiII regeringen

Vid konferens miljö och utveckling from.FN:s 96-10-01, riksdagsledamotEngström Evaom
UNCED de kom världens Eriksson, sektionschefRio Janeiro 1992 Fladvad, förbundsordfö-i Larssta-

bl. handlingsprogram för det rande Agenda 21-samordnareKristina Hansson,överenster etta. om
århundradet Agenda deltog21 aktivt Hildingsson, kommunalråd21. Sverige Roger Arne Jonsson, uni-:a -

Asabåde under förberedelsestadiet och under själva kon- versitetslektor Bodil direktör Lindell-Jönsson,
ferensen. förriktlinjer krets-En ordförande Lundby-Wedin,Byström,proposition Wanjaviceom en
loppsanpassad samhällsutveckling prop. konsult Sindre kommunalråd1992/ Magnusson, Gun-Britt

Örjanrskr. 344 lades fram februari932180, 14, docentJoU Nilsson, borgarrådssekre-Mårtensson,i
Riksdagen vidare bred1993. politisk Staffan Norberg, generalsekreterare1993 Ulrikaâr iantog terare

enighet den dåvarande förslag till inrikt- miljö- och hälsoskyddschefRasmusson,regeringens Kia Regnér,
det svenska arbetet med genomförandet Roland landstingsråd Söderberg,VDning Svensson, Ewaav av

besluten vid Rio-konferensen prop. Helene94:1 Wintzell, landshövding Rolf93/ l JoU VD ochWirtén
rskr. 256. ambition har från början biskop Claes-Bertil19, En Ytterberg tom. 97-04-01.varit att

arbetet hög utsträckning ska kommu- Sakkunnig har ambassadör Kjellén.i Boi Expertervaritta avstamp
lokala utvecklingsarbete. regionala har departementssekreterareEn Gunilla Blomquistserie varitnernas

konferenser genomfördes samarbete mellan fromMiljö- 96-10-21, utredningssekreterarei Kristina
och naturresursdepartementet och fr.Svenska 96-02-01, departementsrådKom- StellanBovin o. m
munförbundet till vilka kommuner andra loka- Kronvall from. 96-10-21, kansliråd Michaelsamt

och regionala aktörer bjöds för diskussion Odevall fr. 96-10-21, departementsrådin Stureom o. rn
UNCED-utfallet och det kommande lokala Agenda- fr. 96-10-21, departementssekretera-Persson o. m.
arbetet. Marcela Petkov tom. 96-10-21 och avdelnings-re

nuvarande beslutade denDen direktör Vilborg. sekretariatet har16 Inger Iregeringen ingåttmars
tillkalla nationell Agenda ZI-kommitté.1995 tom. 96-02-01, sekreterareKristina Bovinatt experten

fick beslut den aprilKommittén Urban af from 96-04-01,21 1995 sekretera-Boije Gennäsgenom en
bred med för de poli- Helene fromCarlsson 96-05-06, sekreteraresammansättning representanter re
tiska forskarsamhället, näringslivet och Landbom from. 95-05-30,Gunnar sekreterarepartierna,
olika ideella Till ordförande tomLidmark 96-05-15Ann-Marie och generalse-organisationer. utsågs
miljöminister Lindh. Ledamöter kommittén Rolf fromAnna kreterare Lindell 95-11-01. Assistenti
har riksdagsledamot Sinikka Bohlin, professor har Arnell from. 95-12-04.Anitavarit varit

ÅsaBolin, avdelningsingenjörBert har enligt direktiv DirDomeij, Kommittén 1995:34,sinaagronom
Ekelund Cronberg, bitr. statssekreterare bifogasNina bilaga 2 huvuduppgifter haftMats attsom som



Agenda-arbetet. Uppdragetdet omfattande lokalaarbetet med utveckla, fördjupa ochmedverka i att ra
Naturvårdsverketsmedverka inför utarbe- har redovisats 4679förankra Agenda och21 i rapportatt
offentliga sektorn.uppföljning Agenda dentandet till 21Sveriges FN:s irapport avav

inför fungeratUNGASS. harYork UNGASS1997 KommitténUNCED Newi i juni som
särskild Nationalrapportuppgift Nationalkommitté.Vidare har kommittén haft analysera Eni att

SustainableFrom Environmentalmiljöpolitiken har uppfylltshur målen Protectioni tom.m.
theNationalfullföljt uppgifter Developmenthar ReportKommittén sina att ongenom -

21 preli-of Agenda ladeskonferenser anordnats Implementationdelta i seminarier, som enm.m. som
forfram vid Commissionkommuner och andra CSD:sKommittén minär utgåvaorganisationer.av

Development förberedandeSustainableregionala medhar låtit 5:eseminarier möteäven arrangera
inför slutlig, layoutmässigt"värdar". Tillsammanskommitténs ledamöter UNGASS. En mersom

läggs fram vid självaKommunförbundet, Naturvårdsverket, utveckladmed Svenska UNGASS.utgåva
till NationalrapportenunderlagIndustriförbundet, Stockholmsmässan Kommitténs återgesorgani-m.

svenska deldetta betänkandeanordnades november treclagars II.1996 påisationer i ett som
bifogas bilagaNationalrapportStockholmsmässans lokaler.Agenda Forum Ett Regeringens21 i som

föreningar ochantal kommuner, organisationerstort
har kommittén låtit publice-genomfördes under Under arbetetsdeltog och 50-tal gångseminarierett

följandedessa dagar. rapporter:tre ra
exempel Information från National-GodaUppdraget analysera miljömålen har redovisats Iatt -

1996februariför kommittén för Agendasärskild Rapport 1996:4 Mål mil- 21i rapporten
utvecklingtill hållbarmiljöområdet. Naturvårdsverketmålstyming 1996:1 En Vägvisare ijön på I-

därefter fått uppdrag med bl.a.har Sverigeregeringens att,
länderLokalt Agenda ZI-arbete andraföreslå nationelladenna underlag, 1996:2 iIrapport som nya

YtterligareAgenda Z1-arbeteLokaltoch sektorsövergripande miljömål. 1996:3I -
exempelbeslut den 1996I 25 januari regeringengav

för Målstyming miljöom-med Mål miljönNaturvårdsverket uppdraget samråd 1996:4 påi Iatt ett -
sektorsmyndigheter följa och rådetantal kommente-stort



och förslag för framtidenmiljömålenoch de nationella Strategier1996:5 KommunernaI
förkommitténs underlagfram Agendaharkommittén SverigeII. 21De itagit åter-rapporter rege-som
uppfölj-tillnationalrapporthemsidan wwwagendaZLSe. UNGASSfinns FN:sringensinternet påpåäven -

Riokonferensenmöjlighet länkadenna adress har ocksåVia sig ningatt avman
l-arbeteexempel lokalt Agendaoch Flerantal lokala, nationella 2till III.internatio- påävenett stort

och särskil-betänkandet fogasvidare låtit Till 4Agenda-aktiviteter. harnella 2Kommittén reservationerta
da yttranden.kortfattat beskriver kommitténfram broschyren som

arbetsuppgifter utställningsskärmdessoch samt somen
konferensersamband med olika seminarier,ianvänts

etc.
haft protokollfördahar 12Kommittén sammanträ-

fullgjort uppdrag ochden. harKommittén sitt över-nu
lämnar härmed slutbetänkande bestårsitt tresom av

nämligendelar,

Stockholm den 199712 juni
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bestårDenna del i huvudsak Nationalkommitténs för-av

åtgärder.tillslag Förslagen riktar sig till instanser och

aktörer enligt kommitténs mening har för attsom ansvar

åtgärdervidta sigoch i arbetet. Dessaatt strate-engagera
gier och förslag kan för fort-detsägas utgöra ett avstamp
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Del Strategier förslag för framtidenoch

hållbarI.1 En utveckling
|.1.1 Bakgrund har fram och innebärSverigevuxit i attsom som
Handlingsprogrammet Agenda omfattar kapitel Agenda-arbetet har lokalt förtsoch till den4021 startat upp
och alla samhällssektorer. Antagandet centrala har lyckosam. Bl. har den resul-nivån, varitspänner över av a.
detta handlingsprogram vid betydde inled- folkligtbrett hadeknappastUNCED iterat ett engagemang som

verksamhet internationellt, möjligt det traditionella medningen intensivpå natio- varit uppnå på sättetatten
nellt och lokalt. frånhar första början, direktiv uppifrån och arbetssätt har ocksåI Sverige Dettasträvan ner.
bl. bred resultaten från väckt uppmärksamhet internationelltUNCED Denremiss natio-stora. genom en av
och konferenser med företrädare för uppföljninglandets nella det lokala Agenda-arbetetserieen av som
kommuner förankra Agenda-arbetet under arbetets har efterlysts från flera hållvarit gångatt ärm. nu
lokalt. Verksamheten därförkan beskrivas kon- genomföras. redovis-Den görsattsom en mogen nu genom
sekvent tillämpning s.k. underifrånperspektiv, vil- detta betänkande bör också sambandningen i iettav men ses
ket de ambitioner Agenda-beslutet. med andra viktiga har detingår i regeringenär tagitsteg nären av som som

förhållande till det Agenda-dokument gäller hållbar utveckling:I antogssom
vid omfattar den svenska nationalrapporten Ambitionen utveckla ekologiskt hållbartUNCED SverigeI att ett
och de förslagoch kommittén lägger kunordes och regeringsförklaring-1995 1996strategier i årssom
fram detta betänkande omkring hälften de kapitel och tillkallade dele-1997i i statsministernav ar, mars en

där behandlades. innebär andra förkapi- hållbar utveckling medDet inte gation inom regeringenattsom
tel mindre viktiga, föruttryck kom- miljöministem ordförande. grundval dele-Påär ärutan ett att som av

bedömt de frågeställningar och samhällsom- förslag har sedanmittén 1997gationens regeringen i års vår-att
råden här berörs kan ha relevans för riktlinjerna för hur arbetet förproposition angivitstörstsom anses en
det svenska arbetet med Agenda och hållbar utveck- sådan utformas.utveckling bör Bl. lokalt21 ingår etta.
ling. Tyngdpunkten kommitténs framställning ligger omfattar miljarder kro-5,4i investeringsprogram som

frågeställningar och ämnesområden har starka fördelat har direktDettapå på år.tresom nor program en
samband med miljöpåverkan och användningen koppling till det lokala Agenda 21-arbetet.av

Olika ekonomiska och sociala aspekter har också koppling mellan den lokalaHärigenomnaturresurser. en
har därvid främst behandlats miljö- och och de centrala beslutsfunktioneri nivånett naturre- utövassom
sursperspektiv. vill dock detta och riksdag har etablerats.Kommittén Vårpropo-i regeringsamman- av
hang framhålla vikten Agenda-arbetet enlighet riktlinjer kommer konkretiseras 1997i sitionens iatt attav
med Riokonferensens kan breddas det budgetproposition.intentioner i års
fortsatta arbetet. har april lagt fram förslag tillRegeringen 1997I i ett

vill stryka under den arbetsmodell Miljöbalk. FörslagetKommittén resultat flera årsatt är ettsom av-

11



förslag för framtidenDel Strategier och

formerna för den fortsatta verk-därför naturligtutredningsverksamhet förslag framlagdabaserat på är attav
fråga lämnassamheten Förslag dennaoch Miljöbalks-Miljöskyddskommittén 1993 avsnitti iår över.ses

ledutredningen ska l.3.l.1996 iår strävanettses som-
hållbarregelsystem för ekologisktskapaatt ett en

utveckling Sverige.i
hållbar utvecklingI.1.2 Begreppetföreläggaplanerar underI 1998Regeringen vårenatt

National-riksdagen samlad miljöproposition.en
för all mänsklig verksamhetNaturen basenerfarenhe-arbete, utfalletkommitténs UNGASS,av

statiskt tillståndHållbar utvecklingfrån med utveckla ekologisktarbetet ingetär utanterna att ett en
omvärlden ständigt förän-Eftersomutveckling eko- dynamiskhållbart arbetet medSverige samt process.av

fortlöpande.mål och medel utvecklasunder- drasstyrmedel kommer viktigtnomiska måste ävenutgöraatt
ochmångfald alternativa lösningarbehövs ocksåförlag denna Detproposition. en

arbetssätt.
enighet utvecklats1990-talet har breddet med bl.a. dessa UnderkommitténSammantaget att en omanser

övergripandeutveckling denlägger hållbaroch det betänkande kommittén måsteinitiativ att varanusom
samhällsutvecklingen. Enigheteninriktningen helaför det fortsatta Agenda-fram har bildats bra bas aven

och partipolitiskabådeförslag präglas hög sträckerarbetet Sverige. Kommitténs sig nationsgränserii över
definitionen hållbar utveck-Samtidigttill karaktär bör skiljelinjer.utsträckning Agenda-arbetet sin äratt avav

för skilda tolkningar.och lämnar möjligheterRiokonferensens ling oklarPrecisprocess. somses som en
fortsätta diskutera begrep-Därför det viktigtAgenda-dokument förslagen är attspänner över attett stort

praktisktdefinition detvil- för finnasamhällssektorer. åtföljs adressat, dvs.antal De görattpet meren somenav
användbart.ligger tillken eller vilka instanser närmast att utre-som

utveckling harhållbarvidareutveckla fråga för önskadda och Begreppet sitt iviss att ursprungenen
WorldBruntlandkommissionensförändring ska kunna Commissionuppnås. on

Developmentandhävdat Agenda-arbetet "Ourhar konsekvent EnvironmentKommittén rapportatt
definieras hållbar utveck-fortlöpande ochtill karaktär 1987. DärCommon Future"sin är att processse som en

National- ling följandesärskilt faktumprojekt. Det påinte sätt:attett
enligtfullort uppdragkommittén har sitt somnu

kopplat till innebärdirektiven starkt UNGASS, inteär
Agenda-verksamheten central upphör.nivåpåatt

fortsatta verksamheten efterkommer denSnarare
fas.centralt och lokaltUNGASS Detin iatt nyen

12



förslag för framtidenDel Strategier och

development that"Sustainable developmentutvecklingutveckling definierashållbar kan"En meetssom en
the abi-the whithoutthe need ofbehov kom-tillfredsställer dagens compromisingäventyra presentattutansom

needs.theirlity of futuretillfredsställamande möjligheter generationssinagenerationers meettoatt own
within keybehov. nyckelbegrepp:Det containstvâ concepts:inrymmer two

particular the essential needsof "needs",behoven thesärskilt de grundläggandebegreppet "behov", inconcept--
should bewich overridingof the worldsallra högstahos världens fattiga, priorityprioritet;måste topoor,som ges

andoch given;

of techno-lirnitations imposed thethe idea ofoch samhällsorganisationtanken teknologinivå stateatt --
abi-thelogy and of socialmöjligheter till- environmenfsbegränsningarna miljöns organisationutgör att onav

needs."and futurebehov." lityfredsställa nuvarande och kommande presentto meet

och fungeran-produktionhållbar Samtidigt ekosystemensSedan försök definieradess har många äratt
viktigaste basresurser.de naturliga kretslopputifrån olika utgångspunkter. Omutveckling En vivåragjorts,

erbjuder deteffektivt och uthålligt,lär demflertalet definitionerinnebörd hos jor- nyttjaär att ossgemensam
mänskligheten. Exempelmöjligheter fördens bärkraft begränsad och dehållbarhet eller på områ-sätterär stora

kan och börhållbara nyttjandetoch den där detför mänsklig verksamhet expansion. naturenyttre avramarna
livsmedelsproduktion.förnybar ochproduktionsför- utvecklasbärkraft definierasDenna energii sin ärtur av

livs-motståndskraft hos ekosystem och andraochmåga
samverkande dimensioner21 pekarAgenda ut treändligauppehållande tillgången påsystem samt av

handlingsprogram införRiokonferensensAgenda 21 ärnaturresurser.
åtgärderpekarför mänsklig- ZOOO-talet. DokumentetdeInom inom ettutsätternaturen uppramar som

syftarsamhällsområden,brett spektrumsamhällsbygge fördelasheten och dess måste motsomavresurserna
dimensionerhållbar utveckling. Agendamänniskor kan tillfredsställasådant alla 21 trepå tarsätt attett upp

församverkasamhällsutvecklingSamhället också hus-grundläggande behov. måste attmåstesina somav
hållbar: den sociala dimensionen,utvecklingen skabåde livsmil-hålla med de begränsade så att vararesurserna,

miljö- ochekonomiska dimensionenproduktionsförrnåga och tillgången denekosystemens natur-jön, samt
ekologiska dimensionen.resursdimensionen eller denbevaras för framtidatill lagerresurser generationer.

13



Del Strategier och förslag för framtiden

hållbar delaktighetders, ochTre dimensioner utvecking organisationers måsteav gruppers
förut-arbetsformema kontinuerligt utvecklas. viktigEn

frånockså fn tillgång till informationsättningDe sociala, ekonomis- är myn-
digheter, produkters och åtgärders inverkanka och ekologiska påt.ex.ekonomi om

dimensionerna i miljö och utveckling.
hållbarbegreppet hållbartillExempel faktorer medverkar utvecklingsomutvckling iär ett läng-

perspektiv förut- Sociala Ekonomiska Ekologiskare en
sättning för varandra.
Idealt prioriteras Resursfördelning BegränsaHälsa och livs-I I I
åtgärder utsläppkvalitet mellan länder och restpro-som gynnar av
flera aspekterna till luft,människor dukterav ;ekolânsiv BostäderIioch dubbla vinster. mark och tillvattengger l Möjlighet tillIUtbildning nivåerI natursomförsörj-arbete och

tåloch människorMakt och infly-I ningnaturligt dessa dimensioner betonas olikaDet är att tre tande över biologiskBevaraIegenmycket vid olika tidpunkter och olika delar världen. InternationelltIi av livssituation mångfald
utvecklingssamar-Exempelvis det nödvändigt ekonomiskakan attvara

Demokrati/möj-I bistånd Hushållabete / medIoch betonassociala aspekter kortare perspektivi ett
påverkalighet att ändliga resurserellerländer under akut ekonomisk krisiextra, t.ex. InternationellIl samhällsutveck-förkrigstillstând. gäller då människorsDet sörjaatt handel befor- Bevaraproduk-IsomHngengrundläggande behov, föda, hälsa och bostä- tionsförmågahållbar ochdrar utv.t.ex.som

Tillgång fritillI motståndskraftder. längre perspektiv dock alltid den ekolo- hosI måsteett Hållbara produk-Iinformation ekosystemensamtgiska finnas med.aspekten konsum-tions och
livsuppehål-övrigamotsvarande naturligt i-länder meddetPå sätt är att MöjlighetI att tionsmönster

lande systemhög resursförbrukning miljöbelastning deoch betonar sin kulturutöva
KonsumenternasIekologiska I-ländema har här specielltaspekterna. Skydda ochIett Religions- ochI inflytandeinnebär före utvecklingen estetiskabevaraigå t.ex.attansvar, som av yttrandefrihet
NäringslivetsI och kulturellamiljöanpassad teknik och resurseffektivitet. vär-

JämställdhetI betydelseoch förknippadedenBland de faktorer Agenda framhåller viktiga21 som
mellan könen med naturenansvarförutsättningar för hållbar utveckling demokratiären

brett och deltagande demokratiskai Teknikutvecklingsamt Iengagemang
beslutsprocesser. stimulera både enskilda indivi-För att
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Nya lösningar kan dubbla vinsterge 90-talet. har också blivitDet uppenbart ekologiskatt
dimensionernaDe hållbar utveckling kan hållbarhet sikt den verkligttre bådei påett är utmaningen,av stora

kortare perspektiv samverka eller fall komma för och världen.i vissa Sverigei övriga
konflikt med varandra, bl.a. beroende hur lösningar- Samtidigt samhällsproblempå arbetslöshetväxer som

utforrnas. längre perspektiv förutsätterI de dock och social hela deett Europa. Ensegregation ina storaav
varandra. politik för hållbarEn utveckling därför för framtiden blir därför utveckla lös-måste utmaningarna att
stimulera lösningar eller åtgärder flera hanterar flera dessa problem samtidigt.ningarsom gynnar som av
aspekter hållbar utveckling samtidigt. kan detpå Detta lokala Agenda 21-arbetetInom finns flera exempel
exempelvis ske skapa spelplan, där mark- sådana lösningar förtjänar spridas ochatt pågenom en attsom
nadskraftema och samhällsinsatser samverkar för utvecklas vidare.att
utveckla sådana lösningar.

hållbarFokus ekologiskt utvecklingExempelvis kan miljöanpassning livsmedelspro-av
duktionen eller användning förnybara energikällor Samtidigt kommittén konstaterar det svenskaav attsom

minskadmedföra både miljöbelastning och ökad Agenda ZI-arbetet behöver breddas, ligger fokus iresurs-
hushållning samtidigt det innebär möjlighet till denna miljö- och naturresursomrâdet ellerpåsom rapport
företagsutveckling och arbetstillfällen. Både i-län- den ekologiskt hållbara utvecklingen.i beror delsDettanya
der och u-länder finns förpotential lösningar behovet uppgiften rimligtpå avgränsa påatt sätt,ettsom ger
denna dubbla dock olika delsLösningama erfarenheternavinster. från dentyp svenska Agendapå Zl-av attser

skilda delar världen och för storstäderi och uppföljningen finns främstut detta område.t.ex. inomav
landsbygd. Samtidigt utgångspunktema för förslagenär etten av

utvecklat tvärsektoriellt arbete och alla aktörers gemen-Det svenska arbetet behöver breddas för hållbar utveckling.uppnåattsamma ansvar en
hållbarBegreppet utveckling jämställs oftaSverigei

med miljöarbete. ekologiska dimensionenDen har
måste|.1.3. Resursanvändningenockså dominerat kraftigt det svenska Agenda 21-arbe-i

bli effektiv rättvishittills. ochkan förklarasDetta med sociala och eko-tet att
nomiska dimensioner tidigare under lång tid betonats deEn hållbari utmaningarna påstora vägen motav
politik och samhällsutveckling, medan ekologiska utveckling markant effektiviseringuppnåär att en av
dimensioner lägre. Växande insikt de ochprioriterats energianvändningen. Samtidigtråvaru- måsteom re-
globala miljöproblemen och kopplingen mellan miljö- sursanvändningen fördelas mellan individerrättvistmer
och utvecklingsfrågor har dock medfört den ekolo- och mellan länder. åskådliggöra behovetFöratt att av
giska dimensionen fått särskild uppmärksamhet under resurseffektivisering har flera olika pedagogiska verktyg
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utveckling.sådantillstimulerautvecklats.beräkningsmodelleroch att en
förhjälpmedelvärdefulladessaKommittén somser miljöutrymmeRättvistförförändrasresursanvändningenbelysa hur måsteatt

trettiotalhar för"Jordens Vänner"angelä-globalt Organisationenutvecklinghållbar ettDet äruppnåatt en
värl-tiotal länderochländerbakom Europa i övrigaliggerberäkningarochde analyser inom ettattget som

förändringsbehovetkvantifierasöktfrämst Syd,den,vidareutvecklasochslag granskasdettabeskrivningar av
mil-benämnerför vadutgångspunktmedmed rättvistsamverkanmyndigheteroch berördaforskare i manav

individ har likaGrundtanken varjeärjöutrymme. attmiljöorganisationerna.
belasta miljön.ochutnyttja naturresurserrätt attstor

10 -begreppetFaktor regionaltglobalt,fördelasskarättigheter rättvist,Dessa
gäller.detvilkenberoendeeller lokaltvidforskareutvecklats påharlO-begreppet typFaktor av resurserav

framtagenSustainableTowards Europe,beräkningardessaEnligt RapportenWuppertal-institutettyska av
NederländskauppdragWuppertal-institutettyskabliräknatresursanvändning påi-ländernas tio avgrovtmåste

fördelningsberäk-förgrundenläggerJordensTill Vänner,periodeffektivare 25-30 år.inomgånger en av
JordensMiljöförbundet Vännerharuthål- I Sverigejorden klararbedömningengrund ligger ningarna.attatt av

huruppskattningarmetodutifrånkon-i-ländernas ortmänniskormiljardhalvligt bära på avsammaen
behöver för-ochanvändningenidagredan energisamtidigt naturresursertio gångervi ärsumtionsnivå, avsom

fram tilländras 2050.därförresurseffektivisering årradikalEn ärså många. en
höjaföru-ländemaförförutsättning attutrymmeatt ge-

samtidigtekonomiskt,ochkonsumtionsin växa som
prioriterakriterier förUtveckla|.1.4. attenergianvändningochtotalamänsklighetens resurs

miljöproblemolikamellanbyggerBeräkningarnahållbartillminskar jor-pånivå.en
mellan olikabehövaalltidkommervärldens prioriteramedtakt Vibefolkning.nuvarandedens I attatt

slut-miljöproblemen.lösagäller Idetåtgärder,effektivise-resursanvändningenbefolkning när attmåsteväxer
olikapolitiskadethandlarändenSustainable prioriteringar iCouncil forWorldytterligare. Buissness omras

sådanaVidförsamlingar.demokratiska prioriteringar20-faldigbehovettalarDevelopment resurs-enavom
osäkerhet ochkällor tillfinnasalltiddetkommerbefolkningsök-förför kompenseraeffektivisering attatt

fattaDärför det viktigtvärderingar.för attärutrymmeningen.
osäkerhet råder.faktatillgängligautifrånbeslutkrävsresurseffektiviseringdenna ävenåstadkommaFör omatt

"försiktighetsprincipen"medlinjeliggerellerutsläpp Dettahushållning, iVarken rening avgrepp.nya
15.Riodeklarationen,utveck-behövstill. principräckertillgänglig teknikidag Det en

fram bästa möjligaviktigtdetSamtidigtförstyrsignalerekonomiskateknik och är attling nyanyav
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under lång tid debeslutsunderlag. led detta utveckla kriterier blem utvecklatsEtt innani är att upp-som
detför miljöproblem och märksammats. åtgärder kommermellan olika När inprioritera åtgär- sättsatt nu

tid de får effekt.der. bör praktiskt användbara och långKriterierna så innanatt tavara
hänsyn till miljöproblemetslångt möjligt vetenskapligt underbyggda. RumsaspektenI tar geo-som

från lokala effekter bullerSådana kriterier skulle det lättare grafiska utbredning,avgöragöra att somvar
försurningåtgärder för undvika irreparabla eller markföroreningar, regionalasnabba behövs, ska- överatt som

växthuseffekt ochdor. för och övergödning till globalaskulle också krävs idag,De Visa insatser att somvar
förebygga problem där effekterna ligger långt fram i ozonuttunning.
tiden. miljöproblem kommer förr ellerMånga attsenare

faktorer tid ochupphov till samhällsekonomiska kostnader, bedömningEPA:sI vägeroavsett som rumge
vid rangordningen miljörisker. Problemåtgärder vidtas eller Strategiska mycketinte. satsningar tungtom som av

syftar förändra ofta utbredning lång tid återställatill förebygga och långsiktigt blir med inne-att stor tar attsom
Därför åtgärder dessabilligare försöka redan skador bär de riskerna. kanuppkomna störstaän motatt reparera

för framtiden.miljön. från central skulle tidigt stadiumpolitiskPrioriteringar investeringpå nivå på ett somses
de fårproblem bedöms allvarligast,sända tydliga signaler till miljöarbetet centrala, Deinom omsom som

fortsätta utvecklas lång sikt, enligtregionala och lokala myndigheter näringsliv. EPA:sDet på ärsamt att
dessa aktörer underifrånperspektiv fattar de bedömning:iär ettsom

flesta konkreta besluten, skulle vägledning Utsläppen växthusgaserpå så Isätt av
Ozonuttunningeni sina prioriteringar. I

biologisk mångfaldFysisk påverkan biotoper ochI på
Kriterier för viktigaste problemenpeka deatt ut Spridning organiska miljögifterI av

Environ- metallerhar miljöskyddsmyndigheten SpridningI USA EPA I av
Agencymental utarbetat kriterier för FörsurningProtection Irang-

Övergödningordning miljöproblemen. allvarliga problemenHur Iärav
bedöms utifrån olika aspekter: effekt, tid och MarknäraItre rum. ozon

Med "effekt" graden dvs. hurstörning,I avses av
Naturvårdsverkets 2021-arbetemänniskor och andra drab-många organismer som

för prioriteringarunderlagbas, sannolikheten för skastörningar uppstå,att samt
närvarande med projektethur allvarliga bedöms Naturvårdsverket arbetar förstömingama vara.

vilken miljökvalitetTidsaspekten den det för problemet projektet beskrivstid "Sverige 2021". II tar attavser
befinner Med dettaVäxthuseffekten behöver och idag.upptäckas och undanröjas. viuppstå, vi nå var oss

miljöproblemen sådanabedömningssätt, deoch exempel miljöpro-ozonuttunningen på är störstaär ett
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där mellan önskvärt miljötillstånd och dagens aktörer naturligt och det bliringet svårtgapet attansvar
kommer fram till ställa till för bristande måluppfyllelse.Därigenomsituation någonär störst. attman svars

följande de Miljömålen har otydlig koppling till sektorsansva-miljöproblem allvarligaste: Iär en
växthuseffekten etablerad och delviktig denI utgörret, som en av
marknära samlade svenska miljöpolitiken.I ozon
försurningI

föreslåsåtgärda åtgärder:För detta bl.a. följandeattövergödningI
miljögifter miljömålen bör struktureras tydligaspridning organiska och metaller nationellaDe iI Iav

hot den biologiska mångfalden och markens hierarkier.I mot
långsiktiga produktionsförrnåga pga. användning bör tydligare framgå vilka aktörer/sektorerDetIav som

vatten miljömål.mark och berörs visstettav
formulerasMiljömålen bör sådant depåI sättett att

konstaterar kraftigt ökad hushållning med uppföljningsbara, exempelvis deMan äratt attgenomen
både material och krävs för det håll- uttrycks kvantitativaenergi uppnå iatt termer.
bara har för uppfyllasamhället. aktörer målen,DeI ansvaret attsom

utformningendelaktiga såväl målimåste vara av
åtgärder för dem.nåattsom

målstyrningI.1.5. förbättradEn Utvecklingen från miljöpolitik till politik syf-I en som
Nationalkommitténs huvuduppgifter till hållbar utveckling, medför miljömålenhar börEn varit att tar attav

för med hållbarhetsmål, där ansvarsfördel-beskriva arbetet olika delar samhället kompletterasinom attav
samhällssektorerhållbar utveckling hur olika aktörer kan mellan olika och verksam-uppnå ningensamten

framgår.medverka detta arbete. "Mål för miljön heter klartIi rapporten -
rapport fastmålstyrning miljöområdet" 1996:4 fram- och riksdag lägger miljömål bör deNär regeringpå I

håller kommittén bl.a. följande problem: åtföljas de åtgärder krävs för uppfyllaattsomav
miljömål och riksdag målet, alternativt uppdrag utarbetaDe antagits regeringI är ett att ettomsom av

Åtgärdernatill antalet stycken och blandning handlingsprogram. kan tvingande,150över utgör en vara
ofta lagstiftning eller ekonomiska styrmedel, elleroch dåligt kända och fn-Desmått. ärstortav som

uttryckta kvantifierbara villiga åtaganden bygger överenskommelseri påtermer. som
ellersaknas tydlig struktur med logisk och hierar- med olika aktörer branscher.DetI en

kisk koppling mellan olika miljömål.
för målen oklart. EftersomAnsvaret uppnåI äratt

målen ofta saknar tydlig adressat känner berörda
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I.1.6. Slutsatser vägar hållbar utveckling både nationell och lokalpå nivå.-
hållbarvidare utvecklingmot viktiga verktyg för bättre miljö-Dessa inär vägaatt

blir allt tydligare eftersöka integrerade aspekter samhällsekonomiskDet redovisning.vi måste iatt
lösningar miljöproblem och andra samhällsproblem. Vidareutveckling det arbetssätt förstärktspå I av som
Samhällets räcker till för lösa dem Agenda 21-arbetet, med tvärsektorielltinte attresurser var genom sam-
för utformade kan åtgärder och arbete, dialog ochRätt ansvarstagande frånsig. investeringar gemensamt

miljön också bidra till samhällsekono- olika aktörer. former för deltagande och samrådNyat.ex.som gynnar
miska förbättrad folkhälsa, utveckling behöver därför utvecklas, både lokal, regional ochvinster, påav
näringslivet och fler arbetstillfällen vitalisering nationell nivå.samt av
demokratin. nationell samordning för vidareutveckla arbe-EnI att

lyckas lösa problem kring samhälls- medOm Agenda och hållbar utveckling.21vi inte t.ex. tet
ekonomi och arbetslöshet kommer både deomvänt
ekonomiska och politiska förutsättningarna för insatser

miljön försämras.attsom gynnar
långsiktigt hållbar utveckling, där balans råderFör en

mellan ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter,
krävs bland annat:

Ökad internationell och samarbete. ochEUI samsyn
viktiga forum för detta arbete.FN är

Förändringar skattesystemet effektivareiI som gynnar
och energianvändning, användning miljö-råvaru- av

anpassad teknik minskad arbetslöshet.samt
Avveckling subventioner och avgifter med-I av som
verkar till resursslöseri och miljöförstöring.

utvecklad målstyming med klar ansvarsfördelningEnI
och uppföljningsbara mål.
Åskådliga och praktiskt användbara kriterier förI att

mellan olika miljöproblemprioritera insättasamt
där de kriterier börDessagör mest nytta.resurserna

långt möjligt bygga vetenskaplig grund.så påsom
forskningökad kring miljö och hållbar utveckling.EnI

Tillämpning räkenskaper och indikatorer förI grönaav
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l.2 sektorsvisFörslag
Läsanvisning

åtgärder förslagskatalog förhoppningsviskända förslag. Denna skaavsnitt behandlas hundratal förslag till ochl detta ett gare
utgångs- utredningar och förslagkomplettera andra angränsandestrategier för det fortsatta Agenda 21-arbetet. En samtav
identifie- grund för fortsatt arbete.för förslagen de problem och behovpunkterna är utgöra ensom

genomgång "visionsruta", kommittén för-21 och Varje avsnitt inleds med däri arbetet med Agendakommitténsrats enav
mål årlidshorisonten 25hållbar konkretisera deutveckling Riokonferensen -92 del denna söker stävar mot.sedan av

generation ochden tid räknar med förrapport. är natur-motsvarar en
ligtvis inget absolut.spektrum aktiviteter ochFörslagen brettspänner över ett av

förslagetuppställda i tabellform, där det konkretaDärför de naturliga skäl inte hel- Förslagensamhällssektorer. kan ärav vara
i Tänkbara aktörer olikagenomförandet. Syftet dels formuleras vänsterspalten. sätttäckande eller detaljer i är som

förslagen i praktiken i högerspalten.vissa sedan tidi- kanlyfta fram idéer, dels betona vikten omsättaatt att angesavnya

Internationellt utvecklingssamarbeteI.2.1

frånbådebistånd hållbar inflytande enskildautveckling, liksom deltagande ochSvenskt bidrar till orga-
NGO förstärkts. De flesta svenskanisationer hardirekta insatser i mottagarländerna ochgenom genom

hållbara internationellt utvecklings-lösningar. kommuner engagerade istimulera utveckling äratt av
bådeömsesidigt i bilaterala vänortssamarbeten ochförändrats i riktning samarbete,Formerna har mot ett

Bistånd fördia- deltagare i multilaterala projekt.insatserna utformas i kontinuerligsamarbete, där ensom
denhållbar utveckling central del svenskakunskapsutbyte mellan Nylog och ärparterna. avengenom

energieffektiv säkerhetspolitiken.miljöanpassad teknik ochsamt resurs-
biståndsin-Policy och kriterier för utformningproduktion används i alla Världsdelar.utvecklas och av

hållbartillkontinuerligt för bidraintensivare internationellt samspel bidrar till utvecklas attEtt allt satser
också utveckling. miljökonsekvensanalyserutvecklingen. Sverige erfaren- Instrumentden drar nytta somav

tillämpas programnivåbistånd, bådefrån och förför alltheterna internationella utvecklingssamarbetetdet
håll-hållbar former indikatorer förenskilda projekt. Olikai det arbetet för utveckling. avegna

utveckling används vid utvärderingar.samarbetsprojekt, barInslaget lokala och regionalaav

Bistånd i förändring "Hållbart bistånd detresulterade i rapporten sven-som -
Biståndsmyndigheten Sidaomfattande arbete inletts, för ska biståndet efterEfter Riokonferensen har UNCED".ett

och hand-har därefter övergripande policyinrikta det svenska biståndet hållbar utveckling. antagit ettmotatt en
liknande arbeteför hållbar utveckling ochtill speciell utredning lingsprogram1994Regeringen initiativtog en
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vård, kunskaps- och kapacitetsuppbyggnadflera sektorer verksamheten. Sida ocksåinompågår är etc.av
Eftersom omfattande utvecklingsarbete kom-pilotmyndighetema för miljöledningssystem statli- pågår,i etten av

förslagen ofta åtgärder redan harmyndigheter. Likaså stöds antal projekt med att tangeraett stort sommerga
vikten dessaAgenda Biståndet till hållbar utveckling inletts. Ambitionen dock betonaanknytning till 21. ini-är att av

omfattar förutom inriktade projekt, bistånd till och de drivs vidare.tekniskt tiativ att
jämställdhet hälso-demokratiutveckling, mellan könen,

Nivån biståndet

Förslag

biståndet återNivån så möjligt höjas för RegeringenbörI snart attsom
ambition regering-1 BNI. Denna uttrycksprocentmotsvara av av

vårpropositioneni 1997.en

biståndhållbarhetsperspektivet i alltAtt integrera

Förslag

Sidalångsiktigt hållbara prioriteras Regeringen ochStöd till projekt bör konsekventI
bistånd, hållbarai svenskt medan stöd till icke projekt bör

awecklas. Exempelvis bör stöd till utveckling förnybaraav ener-
gikällor och energieffektivisering fortsätta, enligt den inriktning

fossil-i Sidas energipolicy. Stödet till utveckling avsom anges
bränsleanvändning avvecklas och försiktighet bör iakttas medbör

till vattenkraftanläggningar.stöd

bistånd SidaRegeringen ochMiljöaspekterna bör integreras i allt svenskt och kopp-I
ekonomiska Sidas medlas till de sociala och aspekterna. arbete

bistånd hållbarpolicy kriterier för till utvecklingutveckla ochatt
områdeninom informationsteknologi,energi, transporter,som

miljö, sanitetjord-, skogs- och vattenbruk, urban ochvatten
kustområden fortsätta.skydd hav och börsamt av

Fortsättningnästasida
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hållbarhetsperspektivet biståndAtt integrera i alltFortsättning

m
bistånd, bådeMiljökonsekvensanalyser tillämpasI bör inom allt Sidas arbete metodutvecklingmed

programnivå också områdeoch för enskilda projekt. Här bör använd- detta bör fortsätta.
ningen miljöekonomisk analys öka. Miljöekonomisk analys börav
också biståndet.tillämpas vid utvärdering av

Dialogen utvecklingsfrå-med mottagarländerna miljö-I och Arbetet bör ske i samarbete mellanom
biståndet,behöver intensifieras och utvecklas för effektivisera Sida och andra aktörer inomattgor

biståndet hållbar uppnåsför utveckling. Detta kan bl.a. däribland enskilda organisationer.genom
samarbetsformeratt denna dialog fördjupasprövas attsamtnya

inom befintligadet utvecklingssamarbetet.

Utvecklingssamarbete via enskilda organisationer lokala och regionala aktörersamt

Samarbete med enskilda organisationerI arbetar med miljö Arbetet bör ske i samarbete mellansom
hållbaroch utveckling bådebör utvecklas. Dessa har viktig roll Sida och enskilda organisationerien som

kunskapsförmedlare ioch demokratiutveckling. Sverige och mottagarländerna.

Bistånd hållbarI och internationellt Sida,samarbete stöder Svenska Kommunförbundet ochsom
utveckling nivåinsatser lokal regional kommunförbunden ioch bör vidare- länen, landstinggenom
utvecklas. l detta sammanhang bör den finnsresursbas i och kommuner.som

Likasåkommuner och landsting utnyttjas.t.ex. bör de erfarenhe-
och kontakter knutitster vänortssamarbeten och lik-som genom

nande lokala samarbetsprojekt tillvara.tas
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biståndKopplingen mellan och säkerhetspolitik

å biståndKopplingarna mellan sidan frågorI för bättre miljö och Arbetet med dessa bör ske iena
hållbar åutveckling andra sidan säkerhetspolitik bör samarbete Utrikes-samt mellan regeringen
utvecklas. Miljöförstöring och konkurrens knappa departementet och Sida.ärom resurser

mångakälla till konflikter och flykti i delaren av
långsiktig måstevärlden. En säkerhetspolitik därför hantera

dessa problem.

Angränsande utredningar och förslag

Hållbart bistånd biståndetI det svenska efter UNCED Ds 1994: 132.-
hållbarSidas policy handlingsprogramI och för utveckling -96

Sveriges internationella hållbarI samarbete för utveckling
Regeringens skrivelse 1996/97:2
Sveriges förslag områdenI till prioriterade inom CSD:s framtida arbete
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InternationellI.2.2 handel

Internationellt samarbete
miljöområdetInternationella handelsavtal och avtal

hållbarkring utvecklinghandel och
tillsammans kraft-i grad och utgörsamordnas hög ett

viktigaste enskildaInternationell handel den kanskeäruppnå hållbarför utveckling glo-fullt instrument att
för utvecklingenfaktorn, förutsättningarskaparsom"försiktighetsprincipen",balt. Därigenom har t.ex.

därför nödvändigt internationellaglobalt. Det är att"Polluter Pays Prin-"substitutionsprincipen" och
hållbar utveckling.handelsregler medverkar till enfått i nationell miljöpoli-ciple" brett genomslag, även för handel och internationellaReglerna investeringar

exportkrediter, kreditga-världen För statligatik över. upprätthållamedverka till miniminivå påmåste att en
internationella investeringar finns interna-rantier och arbetsförhållanden vid produktion.miljökrav och

harmoniserade miljö- ochtionellt regler tar uppsom det viktigt enskilda länder haSamtidigt rättär attatt
hållbarhetsaspekterna. solidaritetsmärk-System för före regler.med strängare

socialt och miljö-ning produkter, garanterarav som
produktionsförhållanden, fåttharmässigt acceptabla

brett genomslag.
ställdaGenom i bräschen med högtatt gemen-

ekonomiska styrmedel, liggermiljökrav ochsamma
långt både miljö-framme det gällerEU-länderna när

produktutveckling. Enskilda länder harpolitik och
hårdareockså tek-möjlighet före med krav. Deatt

tilloch erfarenheter utvecklatsniska kunskaper som
hävda sig väl iföljd detta, Europa lyckatsattgörav

ekonomier i andra delarkonkurrensen med växande
håll-Tekniskt kunnande inom miljö ochvärlden.av

för ledning ochbar utveckling, liksom system orga-
till viktigastenisation arbete hör dedetta export-av

områdena.
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hållbaroch utvecklingInternationellt samarbete kring handel
j

Regeringenverka för inter-Sverige bör i internationella sammanhang attI
miljöområdet internationella handelsavtalnationella avtal och

hållbar Grundläggande miljöpolitis-för utveckling.samverkar en
WTO:s mul-principer i grad integreras i arbete medka bör högre

principertilaterala viktigaste dessahandelsavtal. De ärav
förorenaren betalar" PPP,"Principen attom

"Substitutionsprincipen""Försiktighetsprincipen", samt
"Principen internationellt samarbete och länders gemensam-om

differentierade ansvar".ma men

Sidabiståndspolitiken för Regeringen ochi högre grad integrerasI Handels- och bör
åstad-hållbar utveckling globalt. Förbättre bidra till attatt en

i Sida verka förkomma detta bör regeringen samarbete med att
intres-miljö- och utvecklingspolitiska aspekter u-ländernassamt

handelspolitiska positioner.tillgodoses i svenskasen

Regeringen Sida, i samarbete meddialog informa- ochSverige bör fortsätta stödja forum för ochI att
hållbar Likaså organisationer i Sverigetion icke-statligakring och utveckling. det viktigthandel är att

tillgång internationellt.information ochstödja icke-statliga organisationers till och
handels-möjlighet delta i diskussionen kring internationelltatt

områdesamarbete. Exempel viktiga initiativ inom detta är
"Expert WWFPanel Trade and Sustainable Development", däron

"International CenterInternational initiativtagare samtär on
drivs InternationalTrade and Sustainable Development", som av

lUCN i Geneve.Union for the Conservation of Nature
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Miljöaspekter i multilateralt avtal
internationella investeringar MAIom

kraftangeläget svenska med driverDet regeringenär att
miljö- och hållbarhetsaspektema de förhandlingari som

multilateralt avtalOECDpågår inom ettnu om om
MAI.internationella investeringar

Miljöaspekter multilateralt internationella investeringar MAIi avtal om

UtrikesdepartementetfsådantSverige bör förorda generellt miljöundantag. Ett RegeringenI ett
handelsdepartementetundantag förhindra direkt negativa effekter Nârings- ochskulle eventuella fav

Miljödepartementeti samarbetelâMAI, viktig politisk signal.samt samtge en

Utrikesdepartementetg"RegeringenSverige bör fortsätta ställa krav reglerI att säger attsom
Näringsv handelsdepartementet"länder skall undvika sänka miljökrav eller arbetsrättsliga ochatt 5

behålla Miljödepartemenitetikrav för attrahera eller investeringar". samarbete.samtatt

UtrikesdepartementetfråganSverige driva information Regeringenbör krav öppenhet ochI om
ochvhandelsdepanementetfrån investerare. exempelvis miljöstandarder Närings-Det kan gälla vilka

irsamarvbetelgtillämpas vilka miljökonsekvenser investeringen Miljödepartementetoch har samtsom
på.vilka bedömningar uppgifter sig idessa grundarsamt i

Utrikesdepartementet,RegeringenSverige bör driva kravet miljökonsekvensanalys MAI.I om av
åtaganden och hande/ådepanemerrtetintegre- Närings:Detta skulle ligga väl i linje med 0ECD:s om

MiljödepartementetisamárbetelQring ekonomisk politik och miljöpolitik. En analys skulle samttaav
såväl millöreglerlegala aspekter eventuella konflikter med iUPP aV
indirekta tillmiljöeffekter följd ökade och förändradesom av

investeringsflöden.
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Regler för statsstödd exportfinansiering
j

I Statsstödd exportfinansiering i form exportkrediter och kre- Regeringen i samarbete med svenskaav
ditgarantier såbör utformas bidrarden tillatt bättre miljö och exportfrämjande organisationer Export-
hållbar utveckling. Därför bör miIjökonsekvensbeskrivningar krä- kreditnämnden, AB Svensk Export-

och beaktas vid kreditprövningen. Dessutom bör det kreditgi- kredit, ExportrådetSida,vas
vande landets miljölagstiftning tillämpas vid bedömningen ettav
exportprojekt, i de fall den ställer högre krav lagstiftningen iän

gårdet land till. Alternativtexporten bör särskilda regler för mil-
jöhänsyn utvecklas för de exportfrämjande institutionernalorgani-
sationerna, för säkerställaatt enbart miljömässigtatt acceptabla
projekt finansieras.

I Regeringen bör i internationella sammanhang förverka harmo- Regeringen och Exportkred/tnämnden,
niserade och skärpta regler för statsstödd exportfinansiering, AB Svensk Exportkredit, Sida, Export-som

hänsyn hâllbarhetsaspekter.tar till miljö- och rådet.Regeringen bör
dessutom i samarbete med svenska exportfrämjande organisatio-

utveckla policy och för den exportfrämjande verk-ner program
samheten.
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handelsreglerEU:sFörändringar av

Regeringenregler förkonflikter mellanundanröjaverka förSverige bör attI
ske delsmiljöpolitik. Detta kannationellmarknad ochEU:s inre

upprätthålla nationellamöjligheten strängareöka attattgenom
delsmiljöanpassning och attprodukterskrav t.ex. genom

vidaresamtidigtSverige börregler skärps.EU:s gemensamma
går längrede ännationella krav, ävenoch ställa strängare om

politik.EU:s gemensamma

plan för arbe-framRegeringen bör taEU-kommis-hållbar utveckling bör utarbetasEn vitbok för enI av
dåsådan till 2001,vitbokmedeko-direktiv med tetförenliga dagenshur ärsionen. Den bör ta enupp

förslagetordförandelandSverigekrävs i ärhållbar vilka förändringarutvecklinglogiskt samt som
Kretsloppsdelegationensutvecklas iframtiden.

kretsloppsanpassade"Strategi för
1997:14.Rapportvaror",

myndigheterberördaRegeringen ochoffentlig upphandling börförreglerEU:sI gemensamma
EU-kontakter.sinamiljökravställa t.ex.möjligheternautvecklas, för öka attatt

pådrivan-Sverige börochtillverkningsprocesser transporter. vara
kriterier föroch tillämpaEU-organ skaför aktuella antade att

upphandling.hälsoanpassad offentligmiljö- och

Regeringenhållbar det angelägetutveckling globalt attärFörI att gynna en
medfrågan EU:s handelliberaliseringSverige driver avom en

u-länderna.framförallt
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produktion ochStöd till miljöanpassad export

Sidaproduktionsförhållanden Regeringen i samarbete medmiljö i u-länderochFör förbättraI att
regleringsbrevSida har sittprodukterförutsättningar fördet viktigt skapa exportattär genomav

utveckla arbetet meduppdragetmiljöanpassat Vidare bör aspekter attproducerats ett sätt.som
miljöanpassad produktion ochstöd tillarbetsmiljö, fackliga rättigheteroch arbetsvillkor, etclönersom

export.EU-marknadens importkvoter, ibeaktas. Sverige bör verka för att
prioritera produkterde fall u-ländernasde begränsar export, som

förhållanden.miljömässigasociala ochproducerats under goda
självförsörjning för-Samtidigt möjligheterna tilldet viktigt attär

många inte motverkasbättras i u-länder och detta export-att av
produktionen.

Sida.Regeringen i samarbete medför miljö- ochStödet miljöanpassad produktion,till systemI
produkter irättvisemärkning, försäljningsorganisationer för dessa

handelsfrågorSyd bör utvecklas.forum för dialog kringsamt

förslagAngränsande utredningar och

reglerinternationellt avtalPågående regeringskansliet i samband med OECD-förhandlingarnaberedningsprocess inomI omom
internationella investeringar MAlför

DAFFE/lNV/IME 96 44från of Notes the SecretariatOECD-förhandlingarna Main Features the MAIRapportI -
hållbar -96handlingsprogram för utvecklingSidas policy ochI
hållbar Regeringens skrivelse 1996/97:2för utvecklingSveriges internationella samarbeteI

Kretsloppsdelegationens 1997:14material rapportStrategi för miljöanpassade ochI varor
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miljö|.2.3 Hälsa och

Hälsofrågor och helhetssynårOm 25 kommer inte människors livslängdlängre att
Miljödebatten de årtiondena har utsträck-isenaste storförkortas miljöföroreningar integrera-därför detattav

handlat människans utnyttjande förstörel-ochning omde förebyggande miljö- och folkhälsoarbetet varit
och mindre omfattning miljö-inaturresurserse av omframgångsrikt. inte bara bostäder alla inne-utan även

föroreningars inverkan människors hälsa och livskva-påenergisnåla.miljöer blivithar sunda och
litet. Debatten har exempelvis ofta fokuserat utomhus-Hälsofrågorna självklar del i all samhällspla-är en frågor medan inomhusfrågor fåttinte ett utrymme somåtgär-nering och den nationella handlingsplan för att

problemets omfattning, vi vistasmotsvarar trots attda mil jörelaterad ohälsa Sverige i slutetantogsom av inomhus tid. National-90 0/0i genomsnitt våravgenom-1900-talet prioritethar högsta och hargetts kommittén vill detta sammanhang särskilt hänvisa tilli
förts inom alla sektorer. Nationalrapport till globala konferensSveriges FN:s i

Risken för för miljöfarliga viaatt ämnenexponeras SOU 1996:48.Istanbul Habitat1996,
arbetet har minimerats tilltagna, hälsobefräm-och väl Hälsoaspektema bör tydliggöras och beaktas inom
jande och barnvänliga utemiljöer har skapats bl. a. alla sektorer miljöarbetet. helhetssynEninom på män-

trafikens minskade och resursbehov.yt- niskan för hälsoarbetet fram-genom krävs skaatt en mer
lupp-generationsmålEsbjergdeklarationens har plats samhällsutvecklingen.skjuten underlag förEtti

svårnedbrytbarafyllts och inga miljöfarliga gifti- frameller detta har lagts Miljöhälsoutredningens betän-av
SOU 1996:124.kandeföroreningar i organis-ackumuleras levandega som
förebyggande hälsoarbetet bör högrevåra Detmer släpps längre i vattendrag. priori-ut ges

arbetet för hållbar utveckling. begreppet hälsaIiHanteringen hormonstörande och tetämnen enav gen-
också social och mental hälsa välbefinnandeingår samtmodifierade organismer rigorösa säkerhets-omges av

och vilken möjlighet den enskilde medborgaren har attbestämmelser och genmodifieradall har sedanmat
påverka livssituation. och näringsriktigMotioni sin egenlänge tydlig märkningen

förutsättning förkost viktig sundare livsstilär en en som
effekter folkhälsanpositiva påäven ger
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Hälsofrågor och helhetssyn

AgendaI 21-arbetet bör systematiskt integrera folkhäl- Naturvårdsverket,Socialstyrelsen, Folkhälso-
sofrågor. nivåPilotprojekt lokal integrerar folk- institutet, Livsmedelsverket, Landstingen, kom-som
hälsoperspektivet med Agenda 21 bör större andra berördasamt myndigheter börges upp- munerna
märksamhet och stöd. aktivt stödja denna projekt initiativ.typ ochav

låtaRegeringenI bör nationellt handlings- Socialstyrelsen, Naturvårdsverket,upprätta ett Kemikalie-
för förebyggaatt ohälsa i befolkningen. Detta inspektionen, Folkhälsoinstitutet, Landstingen,program

kan redskap i det nationella, regionalaett och loka- Livsmedelsverket de kommunala Miljö- ochsamtvara
miljö- och hälsoarbetet. Särskild uppmärksamhet bör hälsoskyddsnämnderna bör prioritera sin verk-

fästas vid s.k. livsstilsfaktorer så frågorexempelvis tobak, samhet dessa hela tiden i fokus.att ärsom
alkohol, droger och olämpliga kostvanor. Enligt kapitel 6
i Agenda 21 bör handlingsprogramett upprättas senast

2000. ocksåSamtidigt bör samverkan livsvill-mellan
kor, miljörisker och levnadsvanor analyseras för att ett

integrerat perspektiv miljöfaktorernas samspelmer
med övriga bestämningsfaktorer för folkhälsan.

I Hälsokonsekvensanalyser bör inomutvecklas Socialstyrelsen bör initiera utvecklingsarbeteettramen
för miljökonsekvensbeskrivningar MKB, integrerasoch i tillsammans Naturvårds-med Livsmedelsverket,

kommuners, landstingsstatens, och näringslivets arbete. verket, Boverket och arbetsmarknadens parter.

BefolkningensI exponering för kemikalier miljöför-och Regeringen förutsätts, efter tagitha delatt av
oreningar blir alltmer komplex. Samtidigt kunskapen remissinstansernasär synpunkter Kemikom-

effekten denna exponering begränsad. mitténs betänkande, lägga förslag tillettom av en ny
måsteFöljaktligen kunskapen miljöfaktorers effekter kemikaliepolitik frågor.hänsyn tilltar dessaom som

människans hälsa undersökas vidare och följas av
åtgärder.adekvata

Fortsättning sidanästa
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Hälsofrågor och helhetssynFortsättning

Regeringensubstitutionsprincipen bör be-Försiktighetsprincipen ochI
för upplag-riskernaför minimeravid alla beslutaktas att

och imänniskokroppensvårnedbrytbara iring ämnenav
näringskedjor.

näringsli-landstingen,hand gäller dettaförstal
Socialstyrelsen, Folkhälso-organisationer,prioritera det vetsi fortsättningenbörBerörda instanserI

Skolverket, StatensHögskoleverket,problemområ- institutet,miljörelaterademedförebyggande arbetet
Handikappfrågor i skolan.Institut förallergier ochluftvägsbesvär,ochden astmat.ex.som

melanom, hormonstö-maligntöverkänslighet, lungcancer,
svårnedbrytbaraupplagring ämnen.rande samtämnen av

Naturvårdsverket, Högskoleverket,Boverket,
medMISTRA bör tillsammansSocialstyrelsen,expandera förforskningen bör attmiljörelateradeDenI

organisationer koordineralämpligaandraMeraska kunna bemästras.nuvarande hälsoproblem resur-
hurtydligare klargörforskningbör satsas serna.somresurser

miljöfaktorer.påverkas olika samverkandehälsan av
uppmärksamhetOmråden särskilt ärbör ex.gessom

tvärsektori-överkänslighet hos barn,allergiutveckling och
förbättradinomhusmiljön liksomforskning kringell expo-

ocksåViktigt attkvantifiering.neringsbedömning och är
lågfre-måttliga bullermängder ocheffekterstudera av

fält.elektromagnetiskakvent buller samt

miljöfrågaviktiginomhusmiljön är en
särskildfastigheterenergieffektiviseringVid måste upp-av

försämras.inomhusmiljönläggasmärksamhet intepå att
motverkasgenomföra sådanaViljan investeringaratt av

fastighetsskatttill höjdenergieffektivisering lederatt
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miljöfrågalnomhusmiljön viktigär en

påverkas mångalnnemiljön olika faktorer, under Regeringen bör Boverket andraI samtav som ge
omständigheter kan samverka och förstärka berörda myndigheter i uppdrag delsattogynnsamma varan-

inom-dras negativa effekter. Dessa faktorers inverkan bör bygga särskilda förhälsan upp program
åt-uppmärksamhet, och strategier för förbättra inne- husmiljöforskning, dels utarbetastörre attges

nivåer.klimatet bör utarbetas Särskild vikt vid inom respektive myndig-alla bör läggas gärdsprogram
verksamhetsområde.belysa kopplingen livsstil, inomhusmiljömellan och ekonomi. hetsatt

Hälsofrågor inom arbetslivet

Långa arbetsdagar, jobb kemikalier Socialstyrelsen Arbetslivsinsti-I stress, tunga samt är samt
sedan länge erkända livskvalitet. Folkhälsoinstitutet bör ihot hälsa och Den höga ochmot tutet sam-
arbetslösheten har blivit folkhälsan. antal utvalda myndig-hot Detta arbete medett nytt stort mot ett

ocksågäller inte bara de arbetslösa de har arbete heter och arbetsmarknadensutan partersom
eftersom arbetsbelastningen för vilka framkomligaanställd har ökat liksom analysera vägar somper oron

åtgärdabli arbetslös. försämradatt Dolda samhällskostnader folk- finns för problemen.atta
hälsa bör lyftas fram i samhällsdebatten. Olika modeller för
arbetsdelning och sänkt skatt arbete bör värderas.

Forskningen Livsmedelsverket,I och riskvärderingen behöver förstärkas, särskilt Boverket, Natur-
vårdsverket, Arbetslivsinstitutetsamverkan mellan miljöfaktorer, levnadsvanor, och ocharbets-om

livsvillkor svårnedbrytbara långsiktiga hälsopå- forskningsinstitut/anar.de berördasamt ämnenas
verkan.

Arbetsmiljöfrågorna Yrkesinspektio-bör utvärderas och integreras Arbetarskyddsstyrelsen,I ett mer
systematiskt näringslivet inomhittills i Agenda 21-processen. och börsätt än ramennen

verksamhetsområden lyftaför sina
arbetsmiljöfrågorna.fram
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trafikHälsa °°h tillfällen skapa21-arbetetAgenda många attger
miljöanpassadeLuftföroreningar och buller hälsoproblem uppmärksamhet kringär transporter.ett stort mer

vägledandeför trafikolyckor bör detframförallt Problemet med de mängder Nollvisionen ii tätorter. stora vara
Agenda tillgång tillstoft slits från vägunderlaget fortsatta arbetet medoch partiklar loss 21. Bättresom

innebära fördelar från såvälfrån framförallt dubbdäck trafik och cykelbanor skulleslitage och gång-tunggenom
trafiksäkerhets- folkhälsosynpunkt.har uppmärksammats tillräckligt. reglerNyainte som som

hänsyn till detta bör införas.tar

trafik.Hälsa och

Förslag

i.kommunernasRegeringen,luftföroreningar deTrots bindande gränsvärden för saknarI i
förbättrad kollektiv-lokala tillsynsmyndigheterna maktmedel. En

biogastrafik byten till andra bränslen och vätgassamt som ex
i positivi framförallt städerna skulle kunna vända utvecklingen

riktning. Regeringen bör utarbeta förslag till lagändringett som
miljö- och hälsoskyddsnämnderna i kommunerna ökade befo-ger

åtgärdagenheter för problemen.att attagera

kommunerochÅtgärder uppnå mål Tragfikmynd/gheternanödvändiga för hälsobaseradeI attärsom
ifråga prioriteras.luftföroreningar och buller börom i" s

Angränsande utredningar:

hållbarMiljö för hälsoutveckling SOU 1996:124I en
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Hållbara konsumtionsmönsterI.2.4

Resursanvändningen effektiviseratshar med faktor livsmedel reducerats väsentligt och miljöbelastning-en av
10 åstadkommits bådei genomsnitt. Detta har har generellt minskat kraftigt. Huvuddelensettgenom en av
nyttjande återförsteknik, lämpliga ekonomiska näringsämnena till lantbruket kompos-av ny genom genom
incitament och utvecklat åkrarna,ett producentansvar. tering organiskt avfall, spridning slamav av
Spridningen miljö- och hälsofarliga VA-Iösningar.ämnen samtav genom nya
konsumtion produkter har upphört, dels Miljömärkningnästan spelar fortfarande viktig roll för attav en

kretsloppen har slutits,att dels miljö- drivagenom att produktutveckling och förbättra konsumenter-genom
störande har med mindre skadliga. möjligheter nivånämnen ersatts välja. Denatt grundläggande förnas

Energianvändningen i bostäder och lokalerandra produkternas miljöegenskaper dock inter-anges genom
har tvåreducerats med tredjedelar. Miljöanpassade nationellt harmoniserade regler. Miljömärkningen
byggnadsmaterial och energieffektivitet fränomfattar hela kedjanetc. produktion, till transporter,gynnas av
miljödeklarerade byggnader och differentierade återvinning.avgifter. användning avfall ochsamt Samspelet

livsmedelLokalt producerade allt deltar mellan producenter och ideella organisationerstörre medver-en av
marknaden, produktionens inriktning har förändrats och tillkar upplysa konsumenterna.att Konsumenternas
två åkerarealentredjedelar odlas ekologiskt. Därmed möjligheter leva miljövänligt och miljöanpassa-att göraav

frånhar energianvändning områden.produktion och de val har ökat inom allatransporter

Information och valmöjligheter viktiga förutsättningar möjligheter för den enskilde leva miljöanpassat.att
politik syftar till förändraEn konsumtionsmön- Kunskap och information vid sidan teknik ochatt ärsom av

hållbar riktning förutsättningarskapa för infrastniktur, den viktigaste faktorn det gälleri mästestren sti-när att
konsumenterna välja miljöanpassade alternativ, mulera miljöanpassade val. snabba utvecklingenDenatt av

för kollektivtrafik alternativ miljöanpassat dagligvaruhandelnsörjaatt t.ex. sortiment iett samtgenom en som
till bilen. genomslaget för miljömärkningar betydelsenvisar på avi

Hushållens konsumtion idag för del upplysta konsumenter. Hållbar konsumtion ocksåstår måstestoren av
utsläppen till luft, och mark Hushållen har dock stimuleras ekonomiska incitament,vatten t.ex.genom som en
bara begränsade möjligheter förändra denna konsum- beskattning och energieffektivitet,att som gynnar resurs-

miljövänlig riktning. Exempelvis har de flesta hus- konsumtionsbaserade och avfallstaxor.ition energisamt
håll möjligheter välja eller energileve- TidsfaktomVA-system de viktigaste faktorerna for-små att är en av som

Därför centrala regionala och lokala livsstilar och konsumtionsmönster. Idag skapar tids-måsteranser. myn- mar
digheter arbeta för undanröja hinder och ökade bristen vardagen tidsbesparande konsumtioniatt t.ex.ge som
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fler för-möjligt människordelning skulle detdjupfryst och färdiglagadbilâkande,ökat Det attärmat etc. vara
tidfler skulle kunnasamtidigtavseende värvsarbetar,både medhållbar utvecklingmöjligt överpåatt som

framtida möjlig-undersökningförden tidoch miljö skulle stimuleras Enfolkhälsa närmareannat. avsomom
hur sådan skulle kunnaarbetsdelningheter tillmateriell kon-förvärvsarbete minskades och samtåt attägnas en

uppgiftdärför viktigutvecklingbidra till hållbarfritid. arbets-därmed byttes Genom ärsumtion mot enmer

i produkterhälsofarliga ämnenanvändningen miljö- ochAvveckla av

Regeringenhälsofarligamiljö- ochspridningen ämnenEn delI stor avav
hushållens Användningenprodukter.konsumtionsker via avav

därföri produkter börkemikaliermiljöfarliga metaller och
också enskildadriva kravRegeringen bör attavvecklas. om

sådan iavveckling,före mednationer inom EU ska kunna
regler skärps.EU:sväntan att gemensamma

lhandelsole-Närings- ochRegeringenobligatoriska vidMKB börMiljökonsekvensbeskrivningarI vara
4dessatillfrå- partementet bör initiativockså driva taSverige börproduktstandarder.utarbetandet av

lförändringar.standardiseringsarbete.miljöhänsyn i EU:sökade iomgan

byggande och boendeMiljöanpassa

miljödeklaratio-Utvecklingsprojekt förbyggnader/fastigheter börKriterier för miljödeklarationI av
Byggforsknings-pågår inomidagmiljöan-energieffektivitet och valför stimulerautvecklas, att nerav

inområdet energideklarationförochinomhusmiljö. Enhälsosambyggnadsmaterialpassade samt en
fortsätta iDetta arbete börbåde Boverket.bygg-sådan vägledning förmiljödeklaration innebär en

jbyggbransch och forsk-meddif- samarbetegrund förKriterierna ligga tillbörbransch och konsumenter.
grund förligga tillning och ettavgifter.relevanta skatter ochferentiering rege-av

ringsförslag.

Fortsättning sidanästa
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Miljöanpassa byggande och boendeFortsättning

lillämpningenI konsumtionsbaserade för el, och Uppgiften tillämpa och utveckla kon-taxor vatten attav
avfall åliggerbör utvecklas, liksom användningen individuell mätning sumtionsbaserade taxesystemav

debitering sådanoch ioch lägenheter. En utveckling främst kommunerna i samarbete medvattenav
ocksåunderstöds EU-direktiv.gällande l flera kommuner tilläm- lokala energi- och avfal/sbolagt.ex. samtav

avfallsområdet.redan differentierade främst ocksåtaxor, idag genomförsentreprenörer.pas en
förstudie NUTEK och Boverket,av som
kan underlag i detta arbete.utgöra

försvåraridagI i vissa fall den kommunala självkostnadsprincipen En ibör ske samarbete mellanöversyn
användningen konsumtionsbaserade styrmedel. Dessa regeringen itaxor och Kommunförbundetav som
regler samrådbör därför för möjliggöra flexiblare tillämpning.över att med Boverket.t.ex.ses en

Åtgärder hållbarför livsmedelsförsörjningen

Hela stårI kedjan produktion och livsmedel Regeringen,transporter Konsumentverket, Jord-av av
för del den energianvändningstor och miljöbelastning bruksverket övriga berörda centralasamten av som

hushållenskopplad hållbarär till konsumtion. För livsmedels- myndigheter, länsstyrelser, landstingen
försörjningen bör därför lokal och miljöanpassad produktion sti- och kommuner.

frånmuleras insatser statliga, regionala och lokalagenom myn-
digheter. Detta kan ske omställningsstöd för ekologiskgenom
livsmedelsproduktion, offentlig upphandling närprodu-genom av
cerade ekologisktoch odlade livsmedel förbättradsamt genom

frågor.information till konsumenterna i dessa

försvårarEU:s regler idag lokal upphandling livsmedel.I Regeringenav
fråganDärför bör regeringen driva bättre möjligheter attom om

transportavståndställa krav bl.a. vid offentlig upphandling.
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miljömärkningKonsumentinformation och

Aktörer

tillgång information viktig förutsätt-tillKonsumenternas ärI en
både statliga svanenmärk-val. Därför börning för miljömedvetna

miljömärkningorganisationers arbete medningen och enskilda
vidare.stimuleras och utvecklasoch tjänsterprodukterav

möjligheter arbetaorganisationer och folkrörelsers attIdeellaI
och tjänstersolidaritetsmärkning produktermed miljö- och av

både inom EU. Dettai Sverige ochbör bevaras och stimuleras
utvecklingen och fördriva attarbete har betydelse för attstor

informera konsumenterna.

i informera all-konsumentvägledarnas rollDe kommunala attI
miljöfrågor utvecklas. Vidarekonsumtions- och börmänheten om

sådan nationelllättillgängligbör information göras engenom
konsumentdatabas.grön

transportbehovPlanera för minskat

AktörerFörslag

minska behovetmedverka tillfysiska planeringen bör attDenI
utbyggnad och nyloka-tillgängligheten vidoch ökatransporterav

service och affä-bostäder, arbetsplatser,lisering. Närhet mellan
hushållens bilberoende.minskakan bidra till attrer

också undvikautnyttja sina möjligheterKommunerna bör att
bilberoendet.service ökarlokalisering köpcentrum och somav
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Ekonomiska förstyrmedel ökad resurseffektivitet

1Regeringen"RegeringenI långsiktigbör initiativ tillta att och samladen
iistrategi utarbetas, för lämpligaatt ekonomiska styrmedelgenom i i

stimulera ökad resurseffektivitet. uppnå hållbaraFör att produk-
tions- och konsumtionsmönster, måste energi- och resursanvänd-
ning effektiviseras Föravsevärt. denna utvecklingatt ska stimu-
leras bör råvarorbeskattningen energi, och arbetskraft förän-av

sådantdras ett resurseffektivitetsätt att gynnas.

Angränsande utredningar

KonsumenternaI och miljön SOU 1996:108
Strategi förI miljöanpassade material och Kretsloppsdelegationens 1997:14rapportvaror

årSverige NaturvårdsverketsI 2021 4747rapport
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Näringsliv1.2.5.

hållbara produkterochaffärskonceptFokus
vikti-hållbarhet deekologisk ettärKravet av åtgärdermiljöarbete medlikställerFortfarande mångaaffärsstrategi.företagenskriterierna igaste oönskathandförefterhandin i att tasätts omsomverksamhe-dagligajöfrågorna i denintegreratsMil har själv-uppfattas oftautsläppavfall, Detetc.att somrenautvecklingDennadel den.naturligoch ärten aven självakostnader.höjdaåtgärder orsakar Idessaklart attbörjadetidigtföretagsvenskagynnades deatt somav resurseffektiviseringochmiljöförbättringarverket kan
tjän-energieffektiva ochochproducera varorresurs- godochbesparingar ekonomi. Detinnebära äräven

interna-framgång såväl nationelltster rönte stor som miljötän-örförutsättningarskapadärför viktigt attatt
efter-miljöimage företageninteNu dettionellt. är som utform-vidälvstidigtkandet kommer iin processen,

marknad där mil-marknadsandelarutansträvar, förPotentialenprodukter.en ochaffärskonceptning av
både iresurseffektivitet tungtvägerjöaspekter miljöåtgärder behö-samt samband medekonomiska ivinster

användarna. Företagsförproduktionen ochden därför förtydligas.egna ver
ocksåkanockså vid miljöanpassningviktig aspekt förhållbarhetekologiska är Företagens intresseen

ochmiljöarbeteefterfråga brakunderna börjarökaskreditgivning.investering ochupphandling, om
intensifieratchprodukter.miljöanpassade Fortsatttillhandahåller tjänstepakethelaFöretagen snarare
miljömärk-ochupphandlingvidmed miljökravarbetede börhurkundernainformerarochän omvaror

frånmijöarbeteföretagensfokusförskjutakan i attningmiljöanpassat sätt.produkterna ettanvända
till miljöanpassningavfallhanteralagstiftning ochföljaprodukterreparationochuppgraderingLeasing, av

ochprodukter, tjänster processer.avlivslängd. Allaförlängaförspelar roll attstor varornas
ochproducenterhanduttjänta produkter tas avom

returorganisationer.deras
miljöcertifiering .harmiljömärkning ochförKraven

skärptsinternationelltharmoniserats samtdelvis avse-
90-talet.svenska kravenmed dejämförtvärt

produkter ochför allaMiljömärkning finns typer av
läng-Möjlighetenkontinuerligt. attvidareutvecklas

går lång-internationella arbetetnationellt detnärre
kvar.finns fortfarandesamt
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hållbaraFokus affärskoncept produkteroch

llllämpningen Krets/oppsdelegationen utreder detta och kommerI producentansvaret bör skärpasav
införas lämna förslag till den 31 december 1997.och generellt för alla produktgrupper. att

statliga, lokala myndigheterI Arbetet för ytterligare miljöanpassa upphand- Här kan regionala ochatt
lingen vidare gällerbör fortsätta. Formella regler bör klargöras och liksom företag arbeta det dennär egna
vid behov Miljödepartementet informerautvecklas. verksamheten. bör om

de faktiska möjligheterna.

Möjligheterna Regeringen för detta, bl.a. inomI ställa miljökrav, vad bör arbetaatt även t.ex. ramen
transportavståndgäller inreoch produktionsprocesser för EU:s marknad.

måste bli bättre.

Mi/jövårdsbered-PotentialenI för miljövinster funktionsupp- Förarbete skulle kunna göras avgenom
handling bör för offentligliksom vilka tjänster ningen i samarbete med Nämndenundersökas, upp-som

så påbörjat sådanaskulle kunna försök,"pilottjänster" i fall handling aktöreroch hur tsamtvara somman
går tillväga praktiskt NUTEK.vid avtalrent etc. ex

För miljöfrågorna såvälatt arbetstagarorganisationenI i företa- Enskilda företag,ska bred förankring cen-
krävs utbildning branschorganisationernatralt lokalt, liksom börde anställda och arbetsor-gen somav en

förståelseganisation förtillvara i dagliga bidra aktivt till skapa ochden dettar attsom engagemangresurs
miljöarbetet miljöfrågorna organisationerna.hos anställda och inomalla anställda utgör.som

hurtill miljöaspekterna i För närvarande utreder NäringsdepartementethänsynI Det angeläget att taär
standardiseringsarbetet.såväl internationellt standardiseringsar- kan miljöhänsyn inationellt mansom

produktstandarder börbete. utarbetarNär nyaman
åskådligtsystematiskt redovisaoch sättettman

vilket försöktmiljöeffekterna samt sätt anpas-man
miljöpåverkan.minimeraför attstandardensa
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miljöcertifiering/registrering företagmiljöarbete lönsamt GynnaVisa kanatt avvara
den frivilliga miljöredovisningenIdag kvalitetenmed konkreta exempel miljöarbeteGenom påvisa ärattatt

finnsfrån företagen högst varierande.företagen innebära effektivisering produk-kan Dessutompå enav
miljöledningssys-betrakta förekomstenoch därmed kan tendensoch ledningtion, rutiner även att avspara

företa-företag slags miljömärkningför miljöarbe-kan öka företagens påintresse tem avsom enpengar man
missuppfattning. Formellt betyderför vilketkan det öka finansmarknadensLikaså intresse är settget,te. en

arbetar enligtdet företaget följer miljölagama,risk och möjlighet, vid värderingmiljöaspekterna, vissaattsom
miljöarbete.ständigt förbättrarföretag. sittrutiner samtav

Visa miljöarbete kan lönsamtatt vara

Förslag

aktörersådana planer. AndraKretsloppsdelegationen harEn samling exempel lönsamtI
Branschorganisatianeroçh Nattikunna initiativ till detta bl.a.miljöarbete bör sammanställas. ta är

samarbetNäringsdepartementet iMiljödepartementet ochverket,

miljöcertifiering/registrering företagGynna av

Aktörer

visa-;jpåtdeavattintresseNäringslivet bör hasäkerställa miljöcertifierade ettDet angeläget attI är att
Natunárcisvesåsom frivilliga initiaföretag. resultatföretag miljöanpassade andraär än avmer
EMAS-regi1997 hurundersöker under hösten

påverkat miljöarbetet tio företag. ii

texávliiNäringsdepartementetiSmåföretagens samarbete meddeltagande i miljöcertifieringssyste-I l
också. spelalengvrådgivning ALMI fl. Kommunerna kanoch hand-bör underlättas, t mgenom exmen

AgendaZI-rarbejqterramenför sittSärskilda roll, inomledning speciellt inriktad deras behov. t ex
näringslivsutvecklingsprojekt.5vårpropositio- inom olikautbildningsinsatser aviseras i bilaga 5

1997.nen i

Fortsättning sidanästa
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Gynna miljöcertifiering/registrering företagFortsättning av

KravI certifiering och registrering eller miljö- Miljödepartementetmotsvarande och Näringsdeparte-
arbete siktbör ställas vid upphandling. Sverige bör arbeta i samarbete.mentet
för denna möjlighet inom EU.

Förbättra miljörapporterna jämförelseroch gör möjliga och avsevärd kvalitetshöjning"spontan" är vänta.atten
viktigt med relevanta och jämförbara uppgifterDet betygssättning sker olika tidskrifter ochDenär i isom

rniljöredovisningama för köpare och kreditgivare ska Företagsekonomiska årligainstitutets nominering åretsatt av
Ävenkunna företagens miljöprestanda val. bästa miljörapport stimulerar sådan utveckling.in iväga sina en

Förbättring den frivilliga enligt finansmarknadens krav bättre redovisning med kopp-EMASrapporteringen påav
och sker till delISO-1400l inblandning ling till ekonomiska stödjer denna utveckling.stor utan statens termer

Förbättra miljörapporterna och jämförelser möjligagör

KvalitetshöjningI diskuteras sådanabör med branschor- Staten skulle kunna bjuda till diskussioner via t
ganisationer Mi/jöstyrningsrådetoch alla de aktörer medverkar i eller Miljödeparte-att tsom ex genom ex
företagens miljörapportering Naturvårdsverket,ett första här Näringsdepartementetsteg mentet, och till-
kan den skrift seminarier/utfrågningarutformning miljörappor- ordnar detta.vara om av sammans om

Miljöstyrningsrådetter tagit fram.som

Pâ sikt bör månI lämpliga, i viss Branschorganisationerna bör kunna fram rekommenda-taman enas om
branschspecifika, nyckeltal redovisa kri- tioner vilka uppgifter miljörapporterna i vissatt samt branschom en

innehållaterier för hur tillunderlaget dessa bör fram. bör för att underlätta jämförelse mellan olikatas
företag i bransch. Finansmarknaden redanhar tagitsamma
initiativ till driva denna utvecklingatt och har säkert en

roll spela i framtiden.stor att även

Fortsättning sidanästa
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möjligajämförelsermiljörapporterna och görFörbättraFortsättning

m
förr/EURegeringen inomfrågan EU. Förmiljörapporter inomSverige bör driva bättreI ramenom

Standardlseringsorganen ,ochförför miljörapporteringutarbetas ISO-standarder samtnärvarande
i imyndigheterberördanyckeltal och det viktigt samtmiljöprestanda inkl attutvärdering ärav

iför iso-arbetet.kan kommaminst eftersom lSO-standardernafölja det arbetet inte
innehåll såsomEMASbli de specifikationer ävenatt ger mersom

miljöledningssystem.skett med ISO 14001 det gällernär

nätverk för miljöarbeteStöd deloch förmedelstoraeller stårsmå storärtag aven
små medelstora företagi och Särskildaarbetstillfällen.såväl miljöpåverkan insat-som

medel-ochkunskapsförmedling tillbör stödjaföretag saknar ofta tid och kapaci-och medelstora småSmå ser
företag.före-följa miljöutvecklingen. SverigesMånga storatet att av

små företagi och medelstoraför miljöarbeteStöd nätverk

varacéntt;Akiâlârelrrhärkanmiljöled-sig fungera bra för företagensLokala nätverk har visatI
NäringsdepártemehSochMiljö-fler aspek-för arbeta medningsarbete och kan troligen utvecklas att

utvecklinghållbaragationen- förtill lokala före-självhjälp" stödmiljöarbetet. "Hjälp tillter genom . regional,loch,Naturvårdsverket.i lokaladettagsringar för Agenda 21-arbete kan väg attvara en
iigex. föreliknandevårpro- ALMI ochhållbar iutveckling aviserasinvesteringsprogrammet för som

olikaIa"eller lokala.ska Lex.lokala nätverkpositionen kan stöd till uppbyggnad somsomges av
Ainam kommun.näringslivhållbar ochutveckling.förstimulera näringslivets arbete en

näringslivet i utarbetandeSamarbete med och myndighe-mellan näringsliv centralaöverläggningar
branschmål -aktionsplaneroch Även Kretsloppsdelegationen framhåller dettaav iter/ stat.

bredhållbar näringslivsutveckling krävsFör strategirapport.sinsamver-en
plattform för hållbartoch mellanmellan olika branscher Sverigekan Deninom ett somgrupper,

Hållbar Utvecklingför"Mål DelegationenNationalkommitténsnäringsliv och I presente-attrapportstat. avser
samband med budgetpropositionen höstenoch 1997framhölls behovet samverkanför miljön" iraav mer



Del Strategier förslag fÖlOCh framtiden“““ W-W "" “"

kan startskott för denna breda förank- omfattande lång rad olikaöverläggningar medutgöra ett typ av en
och samordning. för komma fram till frivilliga avtal,aktörsgrupperring att

Holland förebild. Holland handlingsplaner för dekan arbetar målsättningar och enskildaHär Istå som
Ävensedan början följs90-talet med nationella mil- aktörsgruppema. dessa utvärderas ochregeringen av upp,

jöplaner fyra framåtsträcker tiden. revideras med periodicitetDessasig år i visssom
kompletteras med årliga miljöprogram. Till grund ligger

branschmålSamarbete näringslivetmed i utarbetande och aktionsplanerav

Aktörer

Utifrån målenI övergripandede som
delegationen böratt presenteraavser
områdesvisa mål, handlingsplaner och
uppföljningsrutiner fram i bredtas sam-
verkan med branscherna.

utredningar förslagAngränsande och

MiIjöinformationsutredningenI
NaturvårdsverketI Regeringsuppdrag till EMASom

miljöstyrningsrådetI Diverse pilotprojekt utvidgning EMAS koordineradeom av av
I Strategi för miljöanpassade material och Kretsloppsdelegationens 1997:14rapportvaror
I Miljöteknikdelegationen

Utredningen miljön i standardiseringsarbetetI om
hållbartHantering uttjänta i ekologisktI samhälle för allaett ettav varor ansvar-

Regeringens proposition 96/97:172
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Kemikalier1.2.6

frånså fria bedriver aktivt och förebyggande utbytesarbetehela världenNya produkter i ettgott ärsom
upplyser konsumenterna eventuella kvarva-i levande organismer ellerlagras samtämnen omsom upp

produk-miljörisker och hur hanterarrandegiftiga.är om mansom
bra för hälsa och miljö.väl insatta i vilkaProducenter och importörer terna ett sätt ärär som

innehåller,material deras produkterochämnen

substitutionsprincipenFördjupa arbetet med

lämpligKemikalieinspektionensubstitutionsprincipen, vid tillsyn ärfaktiska tillämpningenDenI enav
koordinator.Substitutionsprincipen tilläm-utvecklas. böroch frivillig börväg,

bekämpningsmedel,situationer med förhandsprövningi allapas
livsmedelstillsatser etc.läkemedel,

Naturvårdsverket Kemi-ochRegeringen,tillämpas utanför kemi-Substitutionsprincipen bör kunna ävenI
kalieområdet. i ka/ieinspektionen.till utvidgning finns i förslaget till miljöbalkEtt förslag

möjligt skall kemiska produkter ochproduktvalsprincipen: "När det är
sådanamedbiotekniska organismer, liksom behandlatsvaror som

eller organismer."med mindre riskabla produkterprodukter, ersättas

uppgiftdettavidareutveckla ärsubstitutionsprincipen i AttanvändningenVerktyg underlättarI enavsom
många näringslivs-aktörerolika tOBS-listor, förvidareutvecklas. Det kan utbytes-praktiken bör t.ex. exvara
konsumentorganisationer. il/syns-rekommendationer, upphandlingsriktlinjer ochbranschspecifikalistor, etc.

myndigheterna kan ha uppmuntran-en
stödjandede och roll.

utredningarAngränsande

I hållbar kemikaliepolitik" SOU 1996:153slutbetänkande "EnKemikommitténs
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Energi1.2.7.

Teknikutvecklingen gjort såhar energiproduktion såsomförny- utvecklas energislagter att sol,att ochvattenur
bárajkällor stårbetydligt billigare jämfört vindmed 90-talet. för allt del energiförsörjningen.större av

härDet. medfört energiförsörjningen baseras för- latt takt med energipr iserna stigit,att kunskapen om
ifrånenergislag. kommithar därmed beroen- energieffektivisering tilltagit och tekniken utvecklats

fossila bränslen och kärnkraft. Uttaget bio- blivitoch billigare har energieffektiviseringenävenav
oi långtsamklang med Tekniken fortsät-görs kommit och energiförbrukningennaturen. halverats.

y

måste hållbartBiobränsleuttag ske

Förslag Aktörer

måsteVäxtresterI och finnasgamla träd kvar i skogarna för Skogsstyrelsenden bedömer föratt närvarande
biologiska mångfalden långsiktiga produktionsförmåganoch den milska jökonsekvenserna hygges-uttagav av
bevaras. frånDe näringsämnen skogen itas ökad näringskompensationnär rester ochsamtsom man av
omfattning måste återkommatillvara och bark biobränslen rådtar rötter med allmännaattgrenar, som avser
återföras till markerna. kring idetta slutet 1997.av

ManI bör Naturvårdsverket,följa ifall naturhänsynen i skogsbruket försäm-noggrant NUTEK eller nya
eller hotas biobränsleanvändningen ökar. Om den frivilliga energimynd/ghetennär och Skogsstyrelsen.ras

rådvägen med allmänna frivillig miljöcertifiering skogsbruketsamt av
inte räcker för mångfaldenden biologiska kanatt trygga övervä-man

strängare/tvingande regler.ga

dåligaVedeldning i bör begränsaspannor

Förslag

Naturvårdsverket föreslår såvälI kommuner regeringatt ska kunna begränsa Regeringensom
områdenmöjligheterna elda imed ved vissa och/eller i vissaatt lik-typer av pannor

förutsättningarna för generellt förbud för Vedeldningett ackumulator-att utansom
Naturvårdsverketsundersökas vidare.tank bör förslag realiseras.bör



förslag för framtidenStrategier ochDel

Målsättningar förnybar energienergieffektivisering ochför

målsättningarlångtgående för andel ellerNationella ochI
fram.förnybara källor börmängd respektive tasvärme ur

målsättningar förLikaså effektivare energian-nationellabörI
vändning sättas upp.

punkterna måste samrådbåda i meddetFör gäller görasattI
då energi-energiaktörer. medMan bör gemensamtviktiga även,

förhandlingsplanoch viktiga aktörer, utarbetaenbolagen andra
målen nås.skahur

mål samtidigtdetOm denna nationella ärsättsI typ uppav
så bliruppföljningarviktigt energistatistikenutveckla attatt

nivå branschvis.ochlokal och regionalmöjliga, gärna även
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energieffektiviseringGynna

framföralltför energianvändningenlänge kostnadenSå
avgiften finns ekonomiskden fasta ingen vinststyrs av

minska konsumtionen.att göra attgenom

Gynna energieffektivisering

skullekunna utformasUnderlag till hur dessa kravpotential för öka fastighetsägaresEn outnyttjadI att
BFR.från NUTEK, Boverket ochbl.a.effektivitetskrav kan kommaintresse för energieffektivisering kan vara

åför-såväluppgift förmiljöanpassad upphandling. Att ställa kravvid förhyrning lokaler jfr är en gemensamav
kanskeråd näringsliv och i förlängningeninförlivas i valtninginformation omkring detta bör denoch väg- som e

upphandling tagits för den enskilde konsumenten.ledning miljöanpassad offentligför ävensom
Miljövårdsberedningensfram uppdrag.

ingå bli förlängningålägga skulle ellerstatliga myndigheter köpa Detta kunnaMöjligheten attI att av,en
statliga myndighe-pilotprojektet miljöledning imiljömärkt medbör undersökas.

utredaför offentlig upphandling börNämndenter.
detta.möjligheterna för statliga myndigheter att göra

organisationer harAlla företag myndigheter och
område.själva bli pionjärer inom dettamöjlighet att

sammanställning svenska erfarenheterenergikonsumtionen hjälp En förstaI Möjligheten medatt styra avav
låg påbörjas NUTEK och Boverket,konsumtionsbaserade ingen fasteltaxor med eller ävensenu av

avgifter.avgift avsnittet skatter ochdifferentierade efter tid dygnet,och taxor t.ex. om
årstid undersökas.och/eller börveckodag, temperatur

Miljödepartementen.När/nga, Finans- ochenergibeskattning bör utfor-Ekonomiska styrmedel,I etc.
hållbaraså användningen alternativ.deatt styr motmas
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Bra inomhusklimat

angeläget vidareutveckla bygg- och ventila- viktigt höja kunskapsnivån hos brukarnaDet driftenär att såatt att
tionstekniker kombinerar hög energieffektivitet med blir optimal med avseende båda dessa aspekter.påsom
bra inomhusklimat gäller både Styrmedelnybyggnation och energiområdet behandlasDet inom i avsnittäven

dagens byggnadsbestând. också och avgifter.SkatterDet 1.3.4upprustning ärav

Bra inomhusklimat

Förslag Aktörer

vårpropositionenDe kriterier enligt förslag iI 1997 ska gälla försom
stöd inom bostadssektorn bör kompletteras med kriterier för inom-sunt

vårpropositionen föreslåshusklimat i bilaga fem till koppling till kriterier
återanvändningför energieffektivitet, byggmaterial användningsamtav

miljöanpassade material och produkter villkor för stöd.av som

Angränsande utredningar och förslag

uthålligEn energiförsörjningI Regeringens proposition 1996/97: 84
från NaturvårdsverketEnI rad biobränsle, miljökonsekvensbeskrivningrapporter biobränsleuttagom av

i Naturvårdsverketsamarbete mellan bl.a. Skogsstyrelsen och
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l.2.8 Transporter

Transportaspekterna väger vid lokalisering ocksåtungt har bidragit till detta. Lokalt har distributions-av
serviceaffärer, och arbetsplatser utbyggnad trafikensamt effektiviserats och samordnats. Detta harav

bostadsområden. Detta har bidragit till minska frånatt medfört miljöbelastningenatt lokal varudistribu-nya
transportbehov och bilberoende. Kollektivtrafik och tion och avfallshantering reducerats kraftigt.

stårcykel för merparten persontransporterna i Samordningentätort mellan olika transportslag har för-av
vilket minskat problemen med luftföroreningar bådeoch bättrats, inom Sverige föroch internationella
trängsel. Miljöavgifter används till trafikflödenatt styra transporter. En transportkedja kan därför optimeras ur O
och finansiera åtgärder hållbartför ett miljö-transportsys- och energisynpunkt, lastbil, järnvägatt Zgenom

Allatem. transportslag bär sina miljökostnader, och sjötransporter kombineras. Järnvägen och sjöfar-egna mattlämpliga ekonomiska långastyrmedel och princi- dominerarten de sträckorna.genom 01
förorenarenatt betalar tillämpas. Bilarna betydligt lättareär idag,pen om än har lägre

oÖkad användning informationsteknologi har utsläpp och drar väsentligt mindre bränsle.av :J
ändrat transportmönstren. Mer distansarbete min-har Användningen fossila bränslen har minskat kraftigtav
skat arbetsresorna och spritt resandet jämnare och biobränslenöver det dominerande drivmedlet.är
dygnet. En allt större del näringslivets produktion fåttElbilarär har ökad betydelse, främst inom tätorter.av
kunskapsintensiv och produkterna har högt förädlings- Utanför städerna har bilen fortfarande betydelse,stor

Därigenomvärde. har godstransportarbetet totalt isett används högre förgrad ansluta tillatt kollektiv-men
minskat. En ökad lokal produktion livsmedel trafik.t.ex.av

målNya hållbartför ett transportsystem Transportsektom utstäckning beroende fos-iär stor av
Transportarbetet har fyrfaldigats sedan 1960-talet och sila bränslen, för energitillför-90står procentsom ca av
ökningen beräknas fortsätta. medförDetta seln. medför bl.a. utsläpp miljöstörandeDetta ochenergian-att stora av
vändning och utsläpp fortsätter öka eller endast minskar hälsofarliga åstadkomma miljövänliga-Förämnen. att ett
långsamt mål för transportpolitiken bör brytaEtt framtidens bilar bli bådemåsteatt transportsystemvara re renare
denna och siktutveckling minska behovet och bränslesnålare. Samtidigtpå från fos-måstetranspor- övergångav en

skekan bl.a.Detta stimulera ökad lokal sila bränslen till förnyelsebar ske.ter. att energigenom
produktion basvaror samhällsplaneringsamtav en som

minskat transportbehov.Styr mot ett
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mål hållbartNya för ett transportsystem

Förslag

målEtt förI transportpolitiken bör sikt minskaatt behovet Regering tillsammans medvara av
- aa.iRegeringentransporter. bör därför tillsammans med berörda statliga myndig- statliga myndigheter.

heter hur lagstiftning och ekonomiskaöver styrmedel kan skapa förutsätt-se
ningar för transporteffektiv samhällsutveckling.en

För miljömål åtgärdspaketI nationellaatt och för transportsektorn bli Regeringen initiativska bör itililx;tanya
genomföraeffektiva bör de formuleras i där berörda myndigheter och arbete ochandra det bören process

° iinomaktörer transportsektorn deltar. Därför bör den arbetetyp samarbete mellanprövats berördaav som
represei MaTs-samarbetet vid nivåsamt rundabordssamtal nationell utvecklas och myndigheter samt

transportsystem. forskningtillämpas för kontinuerlig dialog i hållbartutvecklingen ett näringsliv, kommuner ochav

Kunskap och information

Förslag

;gettEn informationsstrategiI samlad sambanden mellan Vägverket bör tilltrans- uppgift utvecklaattom
medoch miljöproblem,porter möjliga lösningar sådansamt bör utarbetas och tillämpa strategi i samarbeteen

Ökadtillämpas. bådekunskap behövs bland allmänhet och för kommunerna,representanter regionala
nivåer.beslutsfattare olika myndigheter Naturvårdsverket.och t.ex.

InformationenI kollektivtrafik, turlistor bör förbättras.etc. Lämpliga aktörer Konsumentverket iärom sam-
åstadkommasDetta kan informationenatt blir tillgänglig arbete med SJ ocht.ex. andra trafikföretaggenom

via Internet eller central miljö- och konsumtionsdatabas. företrädare för regional- lokaltrafik.samt ochen
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transportområdetStyrmedel och offentlig upphandling inom
j

Ökad nå sådanainsats ekonomiska styrmedel krävs förI miljö- Regeringen bör utvecklaatt uppsatta styr-av
mål åstadkomma hållbar samrådoch utveckling inom transportsektorn. l detta medel i berörda statligameden

harmonisering inomsammanhang EU viktig. myndigheter näringslivet.även ochär en

transportområdet.Lokala styrmedel behöver utvecklas inom iI Det gäller Arbetet bör ske samarbete mellan
för vägavgifter kan trafikflöden regeringen,system och motverka trängsel- Kommunförbundet, Väg-styrasom

problem, miljözoner i innerstäderna och parkeringsavgitter. verket och näringslivet.t.ex.

Miljökriterier offentligI för upphandling transporttjänster, Regeringen. Projektet byggakanentrepre-av
fordonnörsavtal, och bränslen bör vidareutvecklas i högre grad till- samarbete mellan berörda statli-samt ett

Sådanainom landsting och kommun.ämpas stat, kriterier bör gälla myndigheter Kommun-samtäven ga
för alla tjänsteresor, där de miljöanpassadetyper alternativen bör förbundet och Landstingsförbundet.mestav
prioriteras. Regeringen initiativ tillbör pilotprojekt för utvecklata ett att
upphandlingskriterier.

infrastruktur planering och utveckling kollektivtrafikensamt av

Extern lokaliseringI köpcentrum och arbetsplatser minimeras samtidigt Kommunernabörav som
levande tillgångstadskärnor med god service och till kollektivtrafik bör bevaras och gyn-

Kommunerna bör här utnyttja sina möjligheter enligt bl.a. plan- och bygglagen.nas.

från Kommuneritill bilen bör utvecklas och för minska miljöbelastningenI Alternativ de samarbe-attgynnas
korta under 5 km i Förbättrad drift kollektivtrafiken med arbets-tätorter. med avseende lokalateresorna av

kollektivåkandet.information och marknadsföring bidra till givare, Vägverkettaxesystem, kan öka ochturer, att
också gång- tillgång gång-Kommunen bör och cykeltrafik bättre till och .transportföretagent.ex.gynna genom

ocksåcykelbanor förbättrad säkerhet. Användningen kollektivtrafik kancykel ochsamt av
samarbete mellan kommun lokala arbetsgivare.ochgynnas genom

Fortsättning sidanästa
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kollektivtrafikenplanering och utvecklingInfrastruktur samtFortsättning av

I Regering privata och offentlAnvändningen cykel och kollektivtrafik bör samtattgynnas genomav
Miarbetsgivare.bil. ske,den arbetsresor med Detta kansättersätts samma som

dels regeringen initiativ till ändrade Skatteregler, delsatt targenom
ersättnings-privata offentliga arbetsgivare ändrar sinaochattgenom

regler.

pendeltågs- bör förutáLättillgängliga parkeringar vid och busstationer Kommunerna överI t.ex. se
sådana parkerianslutningen till kollektivtrafik. för anläggabör anläggas där de kan underlätta attna

kollektivtrafr.bilen för del samarbete medDetta beroendeär t.ex.resenärer resanger som av en av ,J
landsting länsstyrelse.möjlighet använda kollektivtrafik. ochatt

introduktion biodrivmedelEnergieffektiva och fordon samtrena av
ä

Regering,mindre energiförbrukning och lägre berördaUtvecklingen bör drivas bilar medI mot nr
bilindustrinMinskningen bränsleförbrukning nyregistrerade svenska bilar harutsläpp. i hos ter samt

arbetsmarknadens80-talet. vändas användningsedan slutet Denna trend börstagnerat genomav
lämpliga ekonomiska styrmedel, diskussioner mellan regeringsamtav genom

åstadkommas.och berörda hur förbättringar kanparter om

förmânsbilarförmânsvärde energisnåla Regeringenbör börEtt sänkt för biobränsledrivna och taI
bådeefterfrågan fordon bio- detta arbete.undersökas, verktyg för stimulera ochattettsom

drivmedel marknaden.

nästaFortsäthing sida
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Energieffektiva och fordon introduktionsamt biodrivmedelFortsättning rena av

För minskaI att transporternas utsläpp sådankoldioxid och En strategibör utvecklas regeringenav av
andra miljö- och hälsoskadiiga bör användningen samrådämnen, och berörda statliga myndigheten medav
fossila bränslen successivt övergångminskas och till förny- offentliga och privata aktörer inom transportsek-en
bara drivmedel åstadkommaFörske. att detta bör natio- torn.en
nell politisk strategi innehållerutvecklas, åtgär-lämpligasom
der, investeringar och ekonomiska styrmedel. Regeringen bör

initiativäven ta till EU-nivå.strategi för biodrivmedelen

MöjligheternaI till snabbareatt bort äldre fordon Regeringen, Vägverket.som
orsakar utsläpp,stora ändradet.ex. skatter och avgif-genom
ter eller högre krav vid besiktning bör undersökas.m.m.

Fritidsbåtar;I snöskotrar ståroch arbetsredskap för Regeringenopropor-
tionerligt utsläpp miljö-stora och hälsoskadiiga ämnen.av
Regeringen bådebör initiativ till emissionskravta att och for-

för beskattning och skärps.övermer ses
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samordning godstransporterEffektivisering och av

Aktörer

näringslivLokaltoch distribu-i lokal gods-effektivisering förbättrasSamordning och börI
ochmed kommunminska antalet transporterpotential förfinns atttionstrafik. Det här stor teven:en

iaktörer:offentligaaktörerökar. Lokalafylinadsgradenmiljöbelastningen attoch deras genom
godstransporterna.samordnalösningar för attbör söka gemensamma

arbete-ln."sådantEttmöjlig-förkombitrafik förbättras, attför börinfrastrukturSystem ochI
näringsrikalan bl.a.till sjöss.järnväg ochandel godstransporterökadgöra en

Banverket,
inomforskaresamt

uppmuntrRegeringen börinom godstransport-dialog mellan aktörerför samverkan ochForumI
sådant tillsammanarbete.förutsättning för miljö-viktigområdet stödjas,stimuleras ochbör som en

isåda- transporürötransportörenkombitrafik. Exempel iutveckladochanpassade godstransporter
myndigastiI/verkare samtför gods-"Nätverketrundabordssamtal samtforum olika typerär avna

skare.miljö".ochtransporter

drivabörRegeringeninternationellakringsamarbetetinitiativ för förbättraSverige bör atttaI
Ökatkombitrafik inom Europa.utveckladjärnväg ochgodstransporter

interna-miljöanpassa deförutsättning förinternationellt samarbete är en
konkurrenskraftig.järnvägentionella ochtransporterna göra

förslagutredningar ochAngränsande

transportsystem""PåI miljöanpassatettMaTs-samarbetets slutrapport väg mot
Naturvårdsverkets 4636rapport

1997:35.SOUtrafikpolitiken"I "Ny kurs iKommunikationskommittén slutbetänkande
med alternati-miljö och hälsaI "Bättre klimat,betänkandeAlternativbränsleutredningens

1996: 184drivmedel" SOUva
1996/97: 53I Prop.framtidaInfrastrukturinriktning för transporter
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biomångfaldI.2.9 Skydd av

Antalet hotade har minskat fler viktiga våtmarkervattendrag dikenarter att och dammar ochsamtgenom
områden mång- fångarskyddas och biologiskaden näringsämnen tillflykter vildaatt och förärgenom upp

bådefalden har ökat generellt, i jordbruks-skogs- och djur- och växtarter.
mångfaldlandskapet. Bevarandet biologisk har bli- En miljöanpassad skogsnäring de viktigas-ettärav av

vit, integrerad i jämställs biomångfalden.del brukandet och med förmedlen bevara Naturskog,te atten O
produktionsmålen. också fåttEn rik naturmiljö har allt uppkommit naturlig föryngring, undantas Esom genom

frånekonomisktstörre värde bl.a. attrahera awerkning skogsbranschens regler.attgenom genom egna N
turism friluftsliv. måloch Näringarnas riktlinjer för brukande ochegna ur

l jordbruket fåtthar allt ekologisk odling och lokal för biodiversitet och bevarande landskapet harmer av
livsmedelsproduktion bidragit till varierat land- Dessutom finnsett genomslag. olika bidragssystemstortmer :U
skap. Betande djur olikaoch odling ochtyper skötselavtal med markägare och bönder. Lokaltär ärav mer
jämnt fördelade bådeolikamellan regioner i dag. myndigheter, jord- och skogsbrukarnas organisa-än
Artrikedomen har ökat skapat sprid- tioneratt ideella organisationer engagerade isamt natur-genom man
ningskorridorer vården.i det odlade landskapet. Kantzoner vid

Ekonomi och biobränslen utmaningar för framtiden blem med hitta de ofta kompliceradeiråttatt nya,
Arbetet med bevara den biologiska mångfalden har bidragssysternen. orsak till svårigheternaDetta iatt är en
utvecklats långsamt Agenda naturvårdsarbetet under 90-talet. fall21-processen. I EU:sinom vissa är
Generellt arbetet med bevara biologisk mångfald bidragsregler också dåligt anpassade till förhål-svenskaär att
och kulturlandskap idag problemområde landen och dag finns tillämp-Sverige.i i mångaett rapporter attom

kunna skapa de ekonomiska behövsFör de reglerna leder till förlusterningenatt naturvär-resurser som av nya av
arbetet krävs sannolikt Olika former avtal den.i grepp.nya av

och frivilliga överenskommelser med enskilda brukare biobränslen kommer öka framtiden.Uttaget iattav
skogs- och jordbruksnäringama blir därför allt vik- Därför blir det viktigt utveckla regler församt att uttaget av

det framtida arbetet. skogsråvara och därigenom undvika konsekven-tigare i negativa
förändradesEU-inträdet bidragssystemen för biomångfalden. också viktigtGenom Det är attser genom

jordbruk och landskapsvård kraftigt. forskning effekterna förslagstudera biobränsleuttagetinom samt natur- av
myndigheter,Både jord- och skogsbrukare har idag detta område kapitel Energi.1.2.7inom ipro- ges
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Mål och handlingsprogram

AktörerFörslag

mål âtgärdsprogamuppföljningsbara ochutvecklaArbetet med attI
fortsâtnivåmångfald regional lokal börbiologisk nationen, ochför

ochmålarbeteKommunernashögre prioritet.samtidigt detta som ges
åtgärdsprogram och särskilt beaktas.betydelse börär storav

ifrån brukarnaEtt ansvarstagande skog, mark, vattenökatI av
Vmångfaldenden tochbiologiskabör stimuleras, för bevarahav att

därföruthålligt Regeringennyttjande dessa börett av
branschorganisationer.initiativ överläggningar berördatill med

initiativ till handlingsprogram för stimuleraRegeringen attI bör ett
mångfald.bevarande biologisk Här bör såralokalt arbete med imanav

tillvara all-och deltagandeskilt efter brett samt tasträva engagemang
naturintresse.mänhetens

mång-biologiskinitiativ till aktionsplaner förRegeringenI bör ta att
bistånd, energidäriblandfald utarbetas inom alla berörda sektorer,

Sådana tagits fram inom jord- och skogs-trafik. planer har redanoch
naturvärden.miljönbruk, för fisket, den urbana och
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Skydd naturområdenvärdefulla hotadesamt arterav exempelvis dag fem miljarder kronor.i Dagensnärmare
finansiellaDe för inköp mark till anslagsnivå ligger långt ifrån behovet. formerNyasamtresurserna av

vård kultunnarker tillräckliga dag. för behövs för bevarandeinte Bara naturvärden samtidigtär iav av som
köpa de skogar bedöms skyddsvärda behövs brukamasin ansvarstagande utvecklas.att måstesom

Skydd naturområdenvärdefulla hotadesamt arterav

NyaI former naturområdenför skydd med naturvärden Naturvårdsverket,stora bör Regeringen, Skogs-av
utvecklas, där brukarna tar ett större Det kan gälla olika former företagen, branschorganisationerna inomansvar.

skötselavtal åtaganden.eller frivilliga Regeringen bör initiativ till jordta och skogsbruketav m.
att skyddsformer Naturvårdsverkutvecklas i samarbete mellan ochnya
berörda branscher.

l dagI omfattar rödlistor främst hotade Liknande rödlistorarter. Jordbruksverket, Skogsvårdsorganisationens.
bör även för sammanhängandeupprättas livsmiljöer betydelse för Fiskeriverketisamt samarbete med Natur-av
arternas fortlevnad. Dessutom bör prioriteringssystem várdsverket.ett utvecklas för
urval och miljöerarter där särskilda bevarandeinsatser behövs.av

MinskadeI tillanslag kalkning försurade sjöar och vattendrag Naturvårdsverket.kan Regeringen ochav
tvinga fram prioriteringar mellan kalkningsobjekt. Det därförär angelä-
get att tillräckliga så långsiktigtkansnarast sättas att ettresurser
skydd dessa objekt upprätthållas.kanav

KonflikterI kring bevarandet järv, måstebjörn, och säl Regering Naturvårdsverkioch samarbeteav varg,
hanteras sammanhållendel nationell rovdjurspolitik. berördamed myndighetersom samt bransch-en av en
Regeringen Naturvårdsverketbör i uppdrag utarbeta förslagatt för och intresseorganisationer.ge
detta. Särskilt viktigt olika fårär att sakägare och intressenter komma
till vidtals utformandet denna politik.av
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Insatser inom jordbruket

röra

Regeringen,hållbaromställningI jordbruket i ekologiskt riktning bör stimuleras, Jordbav i
både Naturvårdsverketdirekta bidrag offentligoch upphandling ekologisktt.ex. igenom sagaav pro-
ducerade livsmedel. branschorganisatio v:

Regeringen,RegeringenI och berörda myndigheter bör systematiskt och kraft- Jordagera
fullt inom EU för skapa majoritet föratt miljöanpassad jord-en en mer
brukspolitik. EU:s jordbrukspolitik CAP har avgörandegemensamma en
betydelse för möjligheterna till miljöanpassning jordbruket.en av

Naturvårdsverket,Arbetet medI genomföra den befintliga nationellaatt bevarandeplanen för - i
komodlingslandskapet nivåer.bör prioriteras berörda myndigheter olika länsstyrelser ochav

Regeringen sammanhållenbör initiativ till NaturvårI ta policy för Regeringen,bevara denatten
genetiska variationen hos kulturväxter och tamdjur. Denna genetiska varia- bruksverket och bl.a.
tion finns framförallt hos gammaldags Iantraser och odlade och hotar Lantbruksuniversitetväxter

förlorad samrådi det moderna lantbruket. Arbetet bör iske med berörda ken.
myndigheter och institutioner.

Insatser inom skogsbruket

behöver läggas skogsbransch ochEtt påstörre ansvar
markägare för skydd biologisk mångfald och natur-av
värden. Därför det viktigt berörda myndigheterär att

Naturvårdsverk, Skogsstyrelse, Skogsvårdsstyrelser,som
länsstyrelser mil. analyserar konsekvenserna den för-av
ändrade lagstiftningen verksamhetsområden.inom sina
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Insatser inom skogsbruket

Förslag Aktörer

skogsbruket börI för bevarande skogar Branschorganisationer och skogsbolagita större med storansvar av
Skogsvårds-artrikedom andra samrådoch naturvärden. Branschorganisationer och Skogsstyre/se,skogsbo- med

lag bör Naturvårdsverkutarbeta policy för skyddsvärda skogar. De bör styrelser, och länsstyrelseren gemensam
också vidareutveckla de planeringsinstrument ideella organisationerbehövs för skyd- kommuner ochatt samtsom

mångfaldenda den biologiska i skogen.

Internationella insatser

Förslag Aktörer

NaturvårdsverketiinsatsernaI handel med utrotningshotade djur och Regeringenmot och samarbeteväxter
intensifieras. område,bör Det internationella samarbetet detta Polisenmed bl.a. och Tullverket. Samarbetet

inom ocksåfrämst EU, ocksåbör utökas. Utformning och tillämpning bör utvecklas med bl.a. zoohandeln ochav
område ocksåregelverket området.detta bör förstärkas. ideella föreningar inom

RegeringenI bör initiativ till EU-strategi för biologisk Regeringita samarbete med berörda myndigheteratt en
mångfald utvecklas. Detta betydelse bl.a. det gällerär stor närav

utveckla EU:satt jordbrukspolitik ökad mil-motgemensamma en
jöanpassning. pådrivandeSverige bör generellt kraft i olikavara en
internationella föregångslandforum och ett det gäller beva-när att

uthålligt mångfald.och nyttja biologiskra

Angränsande utredningar och förslag

I mångfaldSkydd aktionsplanerhotade för biologisk Regeringens proposition 1996/97:75arter samtav
I Miljövårdsberedningens "Skydd skogsmark" SOU 1997: 97rapport 98av resp.
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kustområdenI.2.10 Skydd ochhavav

öÄvenÖstersjöregionen i "och hav.ekologiskt, ekonomiskt och göder sjöar, vattendragettär
enlövefrånhållbart upphörtEtt intensivt handelsutbyte jordbruket harsocialt föredöme. genom

Östersjöregionen Samtidigt detteekologiskt jordbruk. harhar minskat det totalainom trans-O
bättreså debrukets metoder utvecklatseftersom det samtidigt medfört hela attportarbetet attE

Slamenergi, omgivande ekosystem.blivit självförsörjande inom bl. med allaregionen a. rarmer
rv utan"âkerjordarråvaruförsörjning återföras tillövrig verken kanlivsmedel, skogsprodukter samt01

mulering metaller.till industrin. av
J kustbiotopernas biologiskaoljetransporter till har Havs- ochOljeutsläpp i samband med havs m:U

långlivadealternativa inte längre giftiga ellerUtveckling motorteknik och äupphört. avav
organismer.lagras i levandetill trafiksektorn inte längredrivmedel har lett över-att

nordiska länderna,för deutrikesministrama igan
Tyskland denRyssland ochBaltikum, Polen, samt

hållbarförInternationellt samarbete förRådet, uttryckEuropeiska kommissionen. ärsom
Östersjöregionenutveckling inom regionala samarbetetpolitisk vilja främja detatten

Östersjön för förbätt-bas, bl.a.rädda kan enbart bred harArbetet med antagitinte på ettatt program
Östersjöområdet.direkta utsläpp hav och rad miljöbegränsas till bekämpa i iatt

Östersjögruppen tillkom efter detfokuseras all miljö-kustområden bör statsministerrnötepå i principutan -
Visbyavrinningsområdet. arrangeradesbelastande verksamhet 1996 på initiativiinom avsom

samordnar iåtgärder ocksåomfattning och karaktär kräver RigaProblemens Sverige, toppmötenästasom
börjanhelafrån alla berörda 1998.vattenavrinningsom- iinomparter av

blivande aktions-Baltic samlingsnamnetinternationellt samarbeterådet och dessutom 21 påinom är en-
Östersjöregionen hela östersjöområdet.förplan för hållbar utvecklingProdukters indirektasåväl EU.som

allaförslag till plan för ländernametaller ochmiljöpåverkan inomEtt regionenpersistentagenom ex.
och utarbetas tillorganiska föreningar har alltmer uppmärksammats 1998.våren

Östersjörâd fördelar bl. densammanhållen Statsministernskräver strategi. s.en a.-
Östersjömiljarden; till utvecklingför för- samarbeterad har ochEn ipå år tagitsinitiativ attsenare
Östersjöregionen.Östersjöregionen Hittills har till-beslutatvandla hela till ekologiskt, ekono- att,ett man

finansiärer Världsbankenmed andrahållbart föredöme.miskt och socialt sammans som
Östersjöstatemas Bankråd och Europeaninformellt samarbetsor- dess EBRDsysterorganisationär ett-
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for andConstruction Development Nordiska Problemets omfattning och karaktär detsamt porter. gör
investeringsbanken, fjärrvärmeprojekt otillräckligt enbartinvestera olikai föreläg-iett viaatt typeragera av

Ryssland och Lettland. Estland ganden frånI myndigheter.västra i Endast kombina-ett går peng- genom en
till förprojekt rökgasrening. informations-I Litauen och frivilliginsatserett akti-på tionar satsas samt ettav

kan kärnkraftverketenergisystem nyttjande gällandeett regelverk kan den halveringersätta isom vare av
Ignalina. ocksåPengar avloppsrenings- närsaltsutsläppen riksdagen beslutadepåsatsas ett 1991av som om

Kaliningrad.i Nationalkommittén understrykersystem proble-uppnås. att
omfattning det angeläget intemets gör att stanna uppDe diffusa utsläppen största halvering närsaltsutsläppen väl harnär nåtts.en av

boven bakom övergödningen Samtidigt ambitionen minska närsaltsutsläppenattsom
Övergödningens skadeeffekter de skärps bör samarbetsformer och byg-utgör störstaett organisationerav nya

Östersjönshoten ekosystem. dominerarI Sverigemot gas
de diffusa läckagen från skogs- och jordbruk samt trans-

De diffusa utsläppen största bovenbakom övergödningen

LänsstyrelsernavattenvårdsförbundI omfattar alla berörda myndigheter lokal och regio- och andra berör-som
nivånal har införts i del regioner i Sverige. ingårl dessa dessutom företräda- da myndigheten kommuner,en

för olika verksamheter påverkaroch aktörer vatten- och Iuftmiljön inomre näringsliv, bransch- och intresse-som
vattenavrinningsomrâdet. sådanaExempel aktörer är skogsbolag, organisationerstörre ideellasamtex. orga-
industrier, kommuner, jordbrukare, transportföretag till lands och sjöss. nisationer.
Nationalkommittén dettaatt organiserasätt att verksamheten resursef-ärmenar
fektivt och dessutom kan det bättre möjlighet till inflytande för den lokalage
Agenda 21-processen. Kommittén föreslår därför de länsstyrelseratt ännusom

ingår i vattenvårdsförbund initiativ vattenvårdsförbundtar till att införs i lan-
dets samtliga regioner.

I Det förebyggande miljöarbetet bör utvecklas inom respektive vattenavrinnings- Länsstyrelserna ibör uppdrag
område samtidigt det administrativa samarbetet där stöttas rikt-att att genomföra detta.som genom
linjer för beslut utvecklas.gemensamma

Fortsättningnästasida
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övergödningenbakombovenutsläppen störstadiffusaDeFortsättning

Naturvårdsverketföruppföljningsmetoderåtgärdsplaner ochinklusiveMiljökvalitetsnormerI
utvecklas.från skogsbruk börjord- ochnäringsläckage

LantbruksuniSverigesinitiativ förregionala attlokala ochuppmuntramyndigheter börBerördaI
SNVNaturvårdsverketförurinseparering,metoder,Olikakretslopp.näringsämnenassluta som ex.

Avloppsverksföreningenprak-i samlaled attSom ettutredas.börfosfatets kretsloppeffektiviseraatt
oiganiberördaandraSNV,bör SLU,urinsepareringnackdelar t.ex.kring för ochtisk erfarenhet av

småska-inte baraföljaochorganisationer uppmuntraberördaoch andraVAV
också storskaliga försök.liga utan

DelegationenKommunerna,anlag-åtgärder,kostnadseffektiva t.ex.finns förförutsättningarDär genomI
utvecklinghållbarlogisktkvävereningskrav ävenställavåtmarker, kommunenbörrestaureradeellerda

21-Agendai sitt lokalaDe kommuneravloppsreningsverk.mindre som
till-beredasmetoder börolikaövergödningenminskaförsökerarbete genom

hållbarekologisktförDelegationenmedeldebidragfälle sökaatt somur
fördelningskriterier för.närvarande utarbetarförutveckling

ÖstersjöstateriÖstersjöre- HELCOM,förplaneringenfysiskaövergripandevikt denattDet är storI av
ÖsteisjögruppenÖstersjövisionen21-perspektiv.tydligt Agenda m.ettgionen genomsyras av i

hållbar utvecklingså perspektivet miljö ochutvecklas att2010 börVASAB
framträdande plats.en merges

NaturvárNUTEK,förmån Sida,för för-Östersjöregionen tillawecklassuccessivtböriKärnkraftenI
ÖstersjöStatsministernsSosnovylgnalina ochiTjernobyltypReaktorerenergisystem.nybara s.av Ltillsammanuppdraget attförny-energieffektivisering ochförsta hand ersättasoch iBar bör stängas av

myndigheter Liberördaenergisystem.bara
försRyssland utarbeta ett

,
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oljeutsläppYrkessjöfart och alfåglarmedfördebl.olyckorna vilket 60 000överatta.
Öland.utanfördogoch vidlivethotOljeutsläpp i vatten.utgör ett mot

verifieradeantalethavsområden harsvenskahelaoljeutsläpp IsamladeHELCOM:s irapportering av
kraf-ökatKustbevakningenÖstersjöregionen utsläppKattegattinklusive 600 700visar rapporterats avsom-

underutsläppfrånunder 200till de svenska,koncentreradefall Utsläppen någotår, övertigtår. är senareper
underregistrerade utsläpp 1995.tillde 482förklaraskan 1991och tyska kusterna.danska Detta attav

ändra lag-möjligheternaharkust-utmed dessasträcker Regeringenfartygsledemaviktigaste attöversig sett
medframtidenåklagarmyndighetenstiftningen förflygspaningen idenområden, liksom intensiva attmestatt

åtalväckahittills skall kunnaframgångAntaletländer.dessautförsefter oljeutsläpp änstörre somtreav
NationalkommitténSamtidigt villpåföljd.leder tillsannolikhetmed alloupptäckta utsläpp stort.är

Öster-genomförandetÄven understryka HELCOMzstillställaoljeutsläpp kanmycket attsmå stor av
förförebyggandeviktigastedenkänsligatidpunkt ocholämplig insatsende vidskada sker sjöstrategii ärom

oljeutsläppen.minskautsläppexempel kanområden. Som på attnämnas att ett
hittillsdeförorsakadeoljacirka 10 värstaton en av

oljeutsläppYrkessjöfart och

Naturvårdsverket via regio-börocholjeprospekteringar Sjöfartsverketoljeterminaler ellerprojekteringarIngaI av
verka för detta.samarbetsorganisationernalatillräcklig beredskap förfår genomföras atttill havs utan en

berörda parter.bekämpning byggtsoljeläckage upp avav

berörda kom-medtillsammansSjöfartsverket börlägsta godtag-Lågsvavliga katalysator bördrivmedel ochI vara
hamnorganisationerfackförbund ochinternationellobligatorisk stan-sjöfarten. Enstandard förbara muner,

Öster- verka för detta.iinföras helastyrmedel börekonomiskadard med bl.a.
sjöregionen.

tillsammansi uppdrag attSjöfartsverket börskärgårdarna i syftebör att görai överFarledssystemenI gesses
Naturvårdsverket länsstyrelseroch berördamedmiljöanpassade.dem mer

tillse detta.

sidaFortsättningnästa
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oljeutsläppYrkessjöfart ochFortsättning

uppmärk-höghastighetsfartyg börMiljökonsekvenserna trafik medI av
miljöpåver-vattenjetdrivna katamaranersExempelvis börsammas mer.

omfatt-i alltförinnan de har etablerats storkan skyndsamt analyseras
fråga tillräckligadenna snabbutreds samt attning. Det angeläget attär

åtgärder hotbilden.vidtas för att möta

från fritidsbåtar problemhar blivit alltBuller framförallt ett störreI
åtgärder störning-år. vidtas för begränsaDet angeläget att attärsenare

j ii" "områden särskiltfrån motorbåtstrafik värde-för bofasta isamt ärsomar
från befintligt lagutrym-rekreationssynpunkt. Eftersomfulla ochnatur-

öyeregleringar anmärknings-beslut dettillräckligt för fatta ärattär omme
jbullerhänsåuppmaning i skrivelse 1993 i liten grad harregeringensvärt att nmo ve

ellerockså förbudbullerstörningar i motminska börregionalt. Behovet attomsatts av
iöversiktsplaneringen.beaktas i den kommunalahögre grad

åtgärderoljeutsläpp ökar. Kraftfullaoacceptabelt antaletDet attI är
måste negativa miljöeffekter denvidtas för minska riskerna föratt av

Östersjöre-inomhanteringen olja och oljeprodukterförväntade ökade av
skärgårdsomrâden, marinadäriblandför känsligagionen. Skyddet 1reser-

iMiljövårdsbered-sälskyddsområden,fågel- Enligtbör stärkas.ochvat,
såorganisera tiden mellan larmningens förslag bör verksamheten att

förhållande gäller i dag.ytterligare i till vadinsats minskaoch kan som

måste Regermgenfartyg trafikerarsäkerhetskrav skärpas för allaMiljö- ochI ocsom
olikaÖstersjön. förjattlagstiftning fram irutiner effektiv börBättre och tas sam-en

fartsverkilgenÖstersjöregionens det möjligtalla länder, för attarbete mellan att göra
till utsläpp.straffa sig skyldigaidentifiera och de görsom

Fortsättning sidanästa
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oljeutsläppYrkessjöfart ochFortsättning

och Sjöfartsverket.Regeringenfrån tankarrengjordaspilloljahandAnläggningar för att taI ex.om
iÖstersjöregionen.iobligatoriskatoalettavfall böri hamnarna samt vara i

hamnavgiften.iinkluderasrengöring tankarförkostnadenVidare bör av
stimulerastyrmedel förockså attanvändasHamnavgiften bör som

lågsvavlig bunkerolja etc.användning av

fiskeindustrinmångfalden ochÖverfiskningen biologiskadenakut hot motett-

:jI-iskeriverket initiativdebörtahållbaragenomföraför attsvårigheterna hos alla parter somgehörattI
behövs se sådant hand-att tillför att ettför havets ekosystemekologisktill stresslettfiskekvoter har inte bara -

fram::lingsprogram tasfiskeindustrin isvårigheter förekonomiskaockså medfört storautan
i i ihållbar fis-Östersjöns utvecklaförhandlingsprogram attländer. Ett en

vidministermötetinförmåste och presenterasutarbetaskeindustri
1998HELCOM

miljögifterspridning långlivade ellergiftiga,toxiskaav persistentaantingen
Öster-organismer.levandelagrasbioackumulerbaraNordsjökonferensen iinternationelladen fjärdeVid
Öster-förmålmiljöministrarsjöländemasmiljö-ochNordsjön EU:smiljöministrama antog sammaruntantog
korn-TillVisbykonferensenvid 1996.Esbjergdeklarationen.den sjön1995 sommarenjuniansvarige i

bundnablisannoliktEU-ländemaNordsjöntillförsäkradeklarationen attMålet med avettär att mer
samband med OSPAR-målEsbjergsdeklarationensoch läckageUtsläpp iekosystem. attoch friskthållbart, sunt

konventionen beslutOslo-Pariskonventionenupphörtskall haNordsjön tartillfarliga inom omämnen enav
för farligaochmålsättningdekla-definieras strategiFarliga ämnen.dvs. i25 år. ämnengeneration,

eller ärämnenrationen ämnen somgrupper avsom
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SpridningFortsättning miljögifterav

måsteI Sverige fortsätta i internationellaatt forum för minska belast- Naturvårdsverket,att länsstyrefl-agera
.ningen fråneller hotet miljögifter. Det är nödvändigt skärpaatt kraven, inte serna

minst regionalt, vid omprövning miljöfarlig verksamhet, avfallshanteringex. av
och efterbehandling förorenad Naturvårdsverketmark. bör förslagpresenteraav
för hur länsstyrelserna resurseffektivtett skall kunnasätt följa skärptaupp
krav.

FörI att bukt med ökande spridning kadmium bör kadmiumhalterna i Regeringen, Naturvårdsverket,en av
handelsgödsel minskas. Gödselindustrin, universitet dåoch forskningsinstitutioner "Kemikalieinspektionen. i
har i pilotskala utvecklat metoder för rening visat jdet möjligtatt är attsom
komma till kadmiuminnehållett nära noll. Regeringen börner ge
Naturvårdsverket och/eller Kemikalieinspektionen i föreslåuppdrag lägreatt
gränsvärden för kadmium.

AnvändningI bottenfärger fritidsbåtarför innehåller giftiga bör Regeringenämnenav som
upphöra 1999. Regeringen bör internationellt för igenomatt ettagera gene-

Östersjöregionenrellt förbud i båtbottenfärgermot användning innehållerav som
tennorganiska föreningar.

FörorenadeI sediment utanför kustnära industrilägen bör särskilt Naturvårdsverketuppmärksam- bör tillsam-
vid muddring åtgärder.och liknande Forsknings- och utvecklingsarbetetmas bör med berörda myndighetermans

intensifieras för att utveckla rutiner för efterbehandling sådana områden forskningsinstitutionerochav
skapa möjligheter för detta.

Angränsande utredningar

I Kemikommitténs slutbetänkande hållbar"En kemikaliepolltik" SOU 1997:84
I Delbetänkande från Utredningen avrinningsområden "En vattenadministration Vatten livet" SOUom är 1997: 99ny -
I Miljövårdsberedningens "Hållbarrapport utveckling i Sveriges skärgårdsområden" SOU 1996:153
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verktygochstyrmedell.3 Förslag rörsom
utvecklasbehöververktygochstyrmedelSamhällets

och räk-analysermiljöbelastning,ochfaktorer,olikapåverkasSamhällsutvecklingen många resursuttag menav
förmedla för-betydelse förändåneexempel harrikt-iblandoch attsamverkaribland stori motsattastyrsom

samhällsekono-förbetydelsemiljöfrågomasståelseolikapåverkaskanfaktorerdessaNågraningar. omavav
dettaTroligensamhällsutvecklingenochkansamhället i ärverktygoch alltså stort.sarnhällsorgan minär som

müjöräkenskaperieffektenviktigastedenönskvärd riktning.utvecklingen monetäraför iutnyttja avatt styra
utvecklingsarbe-ytterligaremycketkrävsdagslägetmål- Detbudgetar,skatter,lagar,hörDit styrning viat ex

accepteradoch allmäntfått framochinformation rättvismyndighetsinstruktioner, viinnantestyming, en
nationalräkenska-använda direktkanmetoddessadel ividemokratiska Enutbildning, somavprocesser mm.

bokslutföretagensnedan. ibehandlas etc.verktyg avsnitti separata pema,
och indikatorernyckeltalstrategiskaväljamycketoftast Genomdetkomplexa attDen situationen gör

olikaradutvecklingentydligtkaneffekt inomhar vilkenåtgärd påvilken visaexakt ensvårt säga manatt som
Eftersom detsamhällsområden.ochbranscherverk- i mångamotsvarandehurdetDessutom svårt avgöraär att

ochtrendernabelysa defall handlar intesamhällsområde.skulle ha verkat storaattinom ett annat omtyg
områdendettaförändringarbeträffande vilka mångainomgeneralisera gårDärför det smärreintegår att

kombi-ochsammanställningsannoliktlämpligastedeneffekthar bäst görastyrmedel attutan genomsom
potentialfinnsuppgifter.existerande Härfall till fall.frånåtgärderolika nationblandningen varierar enavav

förpedagogiskaochkraftfullaframför instrumentdockkananmärkningargenerella sinpå att taNågra vara
fåråtgärder.behovetför Manförståelsenökaplats: att av

tiden.utvecklingenföljamöjlighetocksåbl.a.styreffekt,ofta braavgifter har överod:M1Ijöskatter att
val påverkadagligaenskilde kankostnadsef- sinvälja Den"marknaden" i mångaför överlåterde egenåt attatt

miljön,vill skonamänniskormiljöbelastning.till- Mångadedockförutsättningfektiva lösningar. En ärär att
hur de skabörja ochde skariktigtnämnvärda göra.detoch intekännbararäckligt vetgår göraatt varatt men
orsakssambandmiljöproblemför såvälFörståelsebeteende,ändrabesparingar iinvestera somatt nygenom

förändra livs-enskildeför denpåverkar motivationen attproduktteknik, byta etc.
förförutsättningocksåriktning.hållbarstilen Detfått till-harhälsoskyddslagstiftningen äriMiljö- och inte en

politikkraftfullbedrivakunnasamhället skaökaförfinns alltsågenomslag.räckligt attHär attatt enutrymme
brettpolitik kräversådanutveckling.hållbarför Ensamlad mil-med ettdärför angelägetstyrverkan. Det är en

informationochUtbildningallmänheten.stöd från ärjölagstiftning.
detta.för åstadkommaverktygviktigaoptimaltillkvarhar långtIdag prissättning attvi aven
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ställa miljökrav vid upphandlingAtt är sättett att
låta marknadskraftema för finnsverka miljön. Här san-
nolikt eftersompotentialer idag bara harvistora
utvecklat miljömärkning eller upphandlingskriterier för

bråkdel de produkter finns marknaden.påen av som
det gäller det ställt.När tjänster år ännu sämre

Samtidigt gäller det ökad omfattning använda deiatt
kriterier finns framtagna.redan svårighet dettaEn isom
avseende handelsregler för närvarandeEU:sär som
orsakar oklarhet hur kan ställa miljökravviss om man
vid upphandling.

sektorsövergripande och tvärsektoriella arbeteDet på
lokal Agenda 21-arbetet innebär har resulte-nivå som

kreativt samarbete och ökat frånirat engagemang
och detta sammanhang delvis aktörer.många, i nya

Ökad samverkan sektorer, mellan förvaltningtvärs över
och näringsliv, och med koppling till de direktnära
inblandade har inneboende förpotential ökatstoren

Möjligheten finna helhetslösningarattengagemang.
kan förena mål olika samhällsområden skul-inomsom

öka väsentligt sådan samverkan.genom en

70



för framtidenoch förslagDel Strategier

åtgärder 21-arbetettill Agendastöd förcentralal.3.1 ochLokala

Aktivitetenfått konsumtionsvanor.effekter t.ex.centrala kethållbar deutveckling ärArbetet för en aven
också fort-föreningarideellastudieförbund och äri olika blandintegreradoch väluppgifterna för kommunen

forskning och hög-medsamarbeteEttfarande hög. näraoftast central led-finnsverksamheten. Detdelar enav
lokala utveck-också samband medutvecklats iskolor haruppdragsamordningsfunktion arbetarnings- och som

lingsprojekt.olika konstruk-finnskommunfullmäktige. Dessutomav
arbetetnivå utvärderasPå samordnas ochnationellochprojektgrupper t.ex.med brett sammansattationer

hållbarhetsdelegation ellerhållbar utvecklingorganisa- förocholika lokala aktörerrundabordssamtal, där av en
Delegationenregeringskansliet.hållbarhetsgrupp inomuppgiftfortlöpandeviktig är attengagerade. Entioner är
till stöd ochoberoende experterreferensgruppåtgärder harmål i det lokalaochreviderautvärdera och aven
föreslå målfördialog och attFör fortlöpandeinspiration.idéer utbytsinformation och överhandlingsprogrammet.

också runda-regelbundnahållbarpågår utveckling anordnasföri desamarbetsprojekthela landet och konkreta
nyckelområden,nivå olikainomnationellbordssamtalregioner.flesta

poli-ochforskareoffentliga aktörer, samtprivata ochhållbar därutvecklingför tararbetetDet lokala uppnu
mellan lokal,för dialogFormernaföreträdare deltar.tiskasociala aspekter ochbåde ekonomiska ochekologiska,

ocksånivå utvecklats.haroch centralförutsättningar regionalochde behovlösningarna efterutformar
hållbarkring miljö ochforskningsrönInformation ochaktörerOlika lokalafinns kommunen.inom somsom

De flestabl.a. databaser.håll- lättillgängligt viautvecklingutvecklingen ärbidrar tillnäringsliv handelocht.ex. av
också inominformerarföretagochmyndigheter störrebara lösningar.

fort-verksamhetsområden. roll harMyndigheternassinaAgenda 21-med det lokalastartadeDen process som
rådgivande stödjandeochutvecklas alltmer motdemokrati.vitaliserad lokal satt atthar skapatarbetet en

funktioner.vil-vuxit hos allmänheten,harKunskap och engagemang

för det fortsatta arbetetStöd Även och centralabland regionalabetydelsefulla.varit
nyskapandeexempelmyndigheter finnsbasen den initiativ.harAgenda -arbetet pålokalaDet 2 l ivarit sven-

projektdockutvecklingför hållbarArbetetmiljö ochkonferens ingetska uppföljningen FNzs äromav
kontinuerligfem Islutförsför Agendagenomslagetsnabba Zlutveckling år,påRio. Det utani process.ensom

framunder deharkommunerhar detmångfalden tagitoch årenkommunerna gjort många senasteinitiativi av
utveckling.för hållbaroch målhandlingsplanerofta lokalaarbete har kommunenframgång. dettatill Istoren

pla-dessaAgenda 21-arbetetfaspådrivande roll,samordnande och Nästahaft omsättai är attävenmenen
praktiken.harideellanäringsliv ochaktörer iorganisationer nersom
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1996/97:ofta bilaga SAgenda 21-arbetet har betecknats I 150,vårpropositionregeringenssom en
föreslås miljarder"underifrånprocess". detta begrepp betonas den enskil- kronor5,4I investeringsprogram påett

utveckling, direkt tillbreda betydelse för ekologiskt hållbar riktardes och det sigiengagemangets somprocessen.
fördelaserfarenheter och de den lokala delinnebär också både SomPengarnaDet nivån. på år.positiva treatt en

det detta kommer kommunerna kunnahinder identifierats lokal tillvarapå nivå, i ansö-atttas av programsom
projektbidrag för lokal Agenda Zl-verksamhetfortsatta lokalt, regionalt och nationellt. kaarbetet, om

fördelasbygger till del lokala ska och till vilken projekt,Förslagen detta kapitel Huri på typstor pengarna av
fortsatta budgetpropositionenerfarenheter och syftar till stödja det arbetet kommer preciseras inärmareattatt

för hållbar utveckling alla samhället. 1997.nivåer ipå

21-arbetetSamordning och ledning det lokala Agendaav

Aktörer

lKommunen iför och andrabör kraftigt prioritera lokal samordningsfunktion AgendaKommunerna attI en
ideelupprätthålls aktörer,tillsammans lokala aktörer t.ex.21-arbetet och med andra avsätta somresurser

organisationer närinavslutat projekt ochför detta. Eftersom Agenda 21-arbetet är än etten process, snarare
upprätthålls långsiktighet kontinuitet.viktigt denna funktion med ochdet attär

med Kommunernapolitiska förankringen det lokala Agenda 21-arbetet arbetetDen samtI av
måldokument viktigthandlingsprogram bör utvecklas. Därför detlokala och är att

frånnågon form ledningsgrupp med politisk representation och engagemangav
sådanEn ha kontakt med kommunensandra lokala aktörer skapas. bör näragrupp

21-arbetetspolitiska ledning bred sammansättning stärker Agendaoch tvär-en som
sektoriella karaktär.

Att stärka samarbete mellan olika aktörer den lokala, regionala ochsamt
mellan sektorer och samhällsgrupper förstärkas.nationella behöver också Exempelvisnivån

Agenda stimulerat aktiviteter både kommu-lokala Agenda 21-arbetet har hittills främst foku- har 21Det på
och hos regionala aktörer landsting ochmiljöfrågor. Aktiviteter kopplade till de sociala nal nivåpåserat som

mellan dessa dockdimensionerna Agenda länsstyrelser. Kontakternaoch ekonomiska 21, nivåerinte-i ärsamt
och hållbarhetsarbetet.de områdena, behöver utvecklas relativt outvecklade miljö-mellan olika igrationen

dialogenoch stimuleras ytterligare. Samarbetet och
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samhällsgrupperochmellan sektorersamarbetestärkaAtt

lokala aktörer,och andraKommunernabör förstär-Agenda 21-arbetetinslaget isektorsövergripande somDetI
näringsliv.organisationer ochideellaolika sektorer t.ex.kommunledning samtske attkas. Detta kan genom

projektgrup-eller olikai ledningsgruppenengageradeoch aktörer är
börAgenda 21-arbetetvidgaFörlokala arbetet. attinom detper

inom kom-initieras, densamarbetsprojektsektorsövergripandeäven
andra lokala aktörer.medtillsammansorganisationen ochmunala

samarbete mel-troligenbehövsdetta arbeteloch utveckla dennå medborgargrupperallaochAtt utI engagera
arbetsförmedling, skola,och21- lan kommun t.ex.Agendauppgift i det lokalaviktigdemokratinlokala ärär en

näringslivlokaltbostadsföretag,studieförbund,etnis-sociala.segregationmotverkasamtidigtDetta kanarbetet.
organisationer.ideellasärskild ochdärför läggaspråkliga börgrunder. Kommunernaka eller

bostadsområden ochaktiviteter lomfattarvid projektvikt somsom
invandrare/språkliga minoriteter.sig tillriktar

berörda kommunerorganisationer;Samernasviktigursprungsbefolkning attSamernaI är upp-gruppensom
och myndigheter.regionalacentrala21:5 kapitel samthållbar Agendautvecklingföri arbetetmärksamma

organisationer del-och derasviktigt26. därför attDet är samerna
nivåer i samhället.hållbar olikautvecklingkringi samarbetettar

samråd mediSådana fördelasbidrag börsektorsövergri-stimuleraförmedel att enRegeringen bör avsättaI
näringsliv,myndigheter,därreferensgruppområdet hållbar lokalutveckling ochinomverksamhetpande

för kommunernaföreträdareforskning samtAgenda 21 i kommunerna.
representerade.organisationer äroch ideella

Skogs-länsstyrelserLandsting, samt t.ex.och21-arbetetuppgift i AgendaviktigRegionala aktörer harI en
avdelning-regionalavårdsstyrelsen, Vägverketsockså spelaDe börstimuleras.utvecklas ochdeltagande börderas

samarbetsprojekt inomaktiviteter ochsamordnaaktiv förroll att ar.en
hållbarmedintegrera arbetetfortsättarespektive region, attsamt

verksamhet.utveckling i hela sin
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Information och kunskapsförmedling

Aktörer

NationellaI samordnade insatser nåbehövs för tillatt allmänhetenut och Regeringen bör initiativta
olika aktörer med grundläggande information hållbarkring sådanutveckling och informationsstrategi e
Agenda 21. Därför bör nationell informationsstrategi övervägas, där samrådt.ex. bör utformas i meden
användning olika informationtyper via etermedia, tryckt informationsma- regionala "Toch lokala. aktav av
terial information via internet ingår.samt

Ett nationellt informations-I och inspirationscentrum för Agenda 21-arbetet Verksamheten bör bedrivas
sådantbör Ett ståövervägas. skullecentrum till tjänst frâ-med information i arbete mellan Naturvåt.ex.

hållbarkring miljö och utveckling, kontaktförmedling och information kring verket, Kommunförbundet,gor
finansieringsmöjligheter. Målgrupper bådeär allmänhet, studenter och yrkes- organisationer och högskolan
verksamma med behov information. Sveriges Lantbruksuniversiteav

KanalerI och metoder för föraatt kunskaput och forskningsresultat Exempelvis MISTRA och hny av
betydelse hållbarför lokalt arbete med utveckling behöver utvecklas. aktiva områdeinom detta bör
Samtidigt bör direkt samarbete/dialog med kommuner nivånoch den lokala uppdraget utveckla form,att
inom för forskningsprojekt ochstimuleras. forskningsinformationramen

tiskt samarbete, samrådi m
.,00/17Kommunförbundett.ex.
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åtgärderCentrala för stödjaatt och följa Agenda 21-arbetetupp

I Regeringen bör efter UNGASS samrådsnarast i med bI.a. de politiska partierna Regeringenta
ställning till hur det fortsatta Agenda 21-arbetet nivåcentral bedrivas.ska Det vik-är
tigt funktionatt inom regeringskansliet inrättas, med uppgift samordna detatten cen-
trala arbetet. måsteSamtidigt dialogen och samarbetet med nivånlokala och regionala
vidareutvecklas.

Tydliga frånI signaler riksdag, regering och statliga myndigheter, betonar vikten Regeringensom
arbetet för hållbarmiljö och utveckling inom alla samhällssektorer, viktigtav är ett stöd

för det lokala Agenda Sådana21-arbetet. signaler bör regeringenatt lyfterges genom
åtgärderfram hållbarför utveckling i statsbudgeten och detta arbete tilldelasatt speci-

ella statliga medel inom olika verksamhetsgrenar.

NyaI verktyg och styrmedel behöver utvecklas och användas i det ilokala arbetet för Regeringen bör initia-ta
hållbar utveckling. Det kan gälla bättre istöd lagstiftningen, skatter, differentierade samrådtlv till detta i
avgifter och taxor hjälpmedel vidsamt offentlig upphandling. med Kommunförbundet.

I En viktig statlig uppgift regelbundetär att följa och utvärdera arbetet med Regeringenupp
Agenda hållbar21 och utifrånutveckling, både ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter. Regeringen bör lämna förslag till hur uppföljnings- och utvärderingsfunk-en
tion ska utformas.

Angränsande utredningar och förslag

I Agenda 21 i offentliga Naturvårdsverketssektorn 4679rapport
I vårpropositionRegeringens Prop. 1996/97: 150, bilaga 5
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SamhällsplaneringI.3.2 och beslutsprocesser

hållbar utvecklingInriktningen samhälls- samheten och former lokalt deltagande i verk-mot gör att avnya
innefattarplaneringen regelmässigt miljö- och hälsoa- samheter har utvecklats i kommunerna. Byar, basta

områdenspekter och klassiska välfärdspolitiska faktorer aktivt i utvecklinoch arbetsplatser deltarsom
arbetstillfällen, bostadsförsörjning och social etablerade organisationerutveck- betet ochsättsamma som
ling. Planering och utvecklingsarbete demokratiskt ideella föreningar. tillAgenda-arbetet har utvecklatsär en

ledningsfrågorförankrat och bygger lokal medverkan och delaktig- flera med direkt anknytning tilltungaav
lhet. Lagstiftningen har vidareutvecklats och kommunledningen. Kommuner regionala ochutgör ett samt å

hållbarövergripande förregelsystem utveckling. centrala myndigheter har sina informations-anpassat
lo Hållbarhetsanalyser såriktningsanalyseroch har blivit vik- rutiner har blivit möjligt för intresseradedet allaatt

ihållbartiga verktyg i arbetet för utveckling. aktivt i formerdelta de och verksamheter deatt som
Den enskildes insikt behovet och innebörden berörsom av av.

hållbar utveckling vitaliserathar den kommunala verk-

Reformeringsbehov för hållbar utveckling ställer krav sektorsö-påen ex.
beslut de och det vergripande detta skäl har kommitténDe Rio AvJaneiro 1992itogs angreppssätt.som

Agenda-arbete sedan dess har bedrivits tidigare föreslagit bör utveckla medteknikenSverigei attsom man
har samhälls- och utvecklingsplaneringen behö- miljökonsekvensbeskrivningar och bre-strategiskavisat att s.

utvecklas och breddas. erfarenhet från det förut-dare sektorsövergripande hållbarhetsanalyser, därEnver sven-
ska Agenda-arbetet arbetet för hållbar utveck- miljö- och naturresursaspekter sociala ochär ävenatt en om
ling bör innefatta mycket bredare spektrum ekonomiska faktorer med. de fall data finnsI inteett tasav sam-
hällsinsatser de hör till det traditionella miljö- tillgängliga önskad utsträckning bör tekniken medän isom en
området. Välfärdspolitiken bred sebemärkelse bör riktningsanalys kunna användas deli avsnittsyste- s.
matiskt beaktas det fortsatta Agenda-arbetet. gäl- 4.1. har vidare tillämpa de tankarsöktDet Kommitténi som
ler hälsa och välbefinnande,exempelvis ligger bakom rundabordssamtal för samhälls-integrering tvåav s.

Ävenoch miljöfrågor, boendefrågor, sysselsättning, omrâden, nämligen och utbildning.inre yttre transporter
trygghetsfrågor själva grundidén med dennainte typm.m. om av samman-

har tillämpats fullt dvs. deltagar-komster kunnat ut, att
Verktyg och arbetssätt inom planeringen regelbundet träffas under längre tidsperiod för attna en

Bl. Agenda 21-arbetet har behovet fram till enighet, harvisat på så småningom sigatt samta-a. av resonera
utveckla olika planeringsmetoder och Arbetetverktyg. len erfarenheter,många nyttiga inte minstgett genom
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detkraft finnsdenidéer.upphov tillbord Om iträffasaldrigaktörer runt somnyaatt sammaannarssom
utveck-vidare ochlevaska kunnalokalaåsikterbrytamöjlighethar sina engagemangetmotgångpå attsamma

dedeltagandetill aktivtmöjligheterdetlas, förutsätterarbetsmetod bör där- iRundabordssamtalvarandra. som
frånSynpunkterpolitiska beslutsprocesserna.såvälutsträckninganvändningför tillkomma påi represen-större

byar,geografiska områdenfrån olikacentrallokal tanternivå. ex.somsom
därvidkanbostadsområdenstadsdelar och pá ett natur-

lagstiftningsamordnadEn etableradedekompletteraligt intresseorganisatio-sätt
vitalise-demokratinkaninflytande.hälsoskyddslag- Härigenomochmiljö-samordnamedArbetet att nemas

förtroendevaldaochavståndet mellanochdärvidmiljöbalk, ochsärskild invånarestiftningen i att rassam-en
demokra-deltagandebrettochminska.för ekolo- ibetydelse Engagemanglagstiftning harordna sådan som
framhållsfaktorerocksåtiska beslutsprocesserviktigtutveckling,hållbargiskt äri strävan att somär stegett

kapitelAgendaRiokonferensens 23.särskilt 21,mellanför delegalt iskapa avvägningarnorrnsystemett
områdedatateknikensutvecklingensnabbafinns behov Denbehöver påolika Detintressen göras. avsom

möjligheter medbor-mellansamverkantillskaparunderlättarlagstiftningoch integreradsamlad nyasomen
ochstatligaviktigtmyndigheter.ochsamhälle. Detlångsiktigt hållbart Denutvecklingen är attmot ett gare

Verksamhetsför-myndigheterkommunalaochutvecklingsverksarnheten sinaochfortsatta planerings- anpassar
tekniken.dentillinformationsrutinerochföreskrif-med förordningar,miljöbalkenfullföljandet nyamerav

ochsekretariatharNationalkomrnitténlagstift- iandragäller sittmed vadlikhetblir, i genomter somosv.
SvenskaNaturvårdsverket ochbl.medsamverkanvidareutveck-Viktiganingsområden, successivisteg a.en
särskildskapatillmedverkatKommunförbundetlagstiftning.ling denna att enav

Zl-verksamheten:Agendaförhemsida wwwagen-
ochDelaktighet förslagframlägger kommitténengagemang da21.se. 1.3.6I avsnitt

hemsidansförförutsättningartill skapasyftarmänniskorsdelaktigheten byggerlokala attDen mångapå som
verksamhetfortsattaoftaförutsättningar.utifrån lokala Den gerengagemang
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Delaktighet och engagemang

m
InomI för det internationella samarbetet bör Sverige Regeringen myndighetersamt allaramen och kommuner

konsekvent verka för ökad demokrati offentlighet och deltar i det internationella samarbetetgenom som
lokal delaktighet. område.detta

SverigeI bör inom för EU-arbetet stödja kommissio- Regeringen, NaturvårdsverketBoverket ochramen
strävan utvecklaatt regler och för strategiskasystem mil-nens

jökonsekvensbeskrivningar samt utveckla förutsättningarna för
tillämpningen sådant iett Sverige.systemav

l de fallI utveckladenärmare konsekvensbeskrivningar inte Regeringen Mi/jövårdsberedningen.är och Bered-
möjliga eller tillämpliga kan riktningsanalyser utgöra bra ningenett har sedan tidigare vårproposi-i regeringens
alternativ åtgärderföreslagnatest att i visst fåttfall tionett kan i uppdrag utveckla håll-som att förett system
bedömas håll.leda Miljövårdsberedningenrätt bör i barhetsanalyser kommittén tidigare har före-upp- som
drag att utveckla förutsättningarna för användning riktnings- slagit.av
analyser.

frånI Erfarenheterna det fortsatta hållbararbetet för utveck- Regeringen, Naturvårdsverket.
ling bör successivt till itas ytterligare utveckladvara en
Miljöbalk. Naturvårdsverket bör central miljömyndighet isom
uppdrag följa tillämpningenatt balken och redovisa erfaren-av
heterna till regeringen.

RundabordssamtalI arbetsmetod bör komma till större Miljödepartementet områdenbör lämpligasom ta
användning Sådanaän vad gäller i dag. samtal initiativ sådanahel- till samtal.som gagnar
hetssyn och samverkan mellan olika intressenter och kan

nivåer.användas alla Erfarenheterna rundabordssamtalav
metod, jämfört med traditionella ocksåsammanträden börsom

dokumenteras och utvärderas.

Fortsättningnästasida
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ochDelaktighet engagemangFortsättning

KommunförbundetSvenskabesiutsprocesserna ärdemokratiskavitalisering deEnI av
vikti-flerahar gettAgenda-arbetetlokaladetangelägen. Bl. a.

medverkanaktivinbjudan tillhearings,Lokalauppslag. avga
visstinomförvärvsarbetande ettskolelever,byalag,t.ex. geogra-

harolika kommunerområde initiativexempelfiskt är som
beslutsgången.vanligatill denkomplementanvänt som

kommundelsnämnder, öppnastads- ochInförande samman-av
förtroendevaldaåterkommande dialog mellanochträden en

sådan vitali-exempelandramedborgarnaoch är gagnar ensom
föreslås tillinitiativtaKommunförbundet börSvenskasering.

21-Agendalokalai detmedsärskilt projekt avstampett som
beslutsfat-lokalai detdeltagandetbreddasyftar till attarbetet

tandet.

utredningarAngränsande

miljökonsekvensbeskrivningarstrategiskarörandeI EU-kommissionenUtvecklingsarbete inom
lnrikesdepartemente.vidpågående utvecklingsarbeteI markanvändningspolitikHållbar -

Miljödepartementetvidnaturvård utvecklingsarbeteI ochkulturmiljöSamordnad -
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1.3.3. Miljöräkenskaper

Hållbarhetsfrågorna integreradär del i budgetpro- kompletterats mått,med andraen informationsom ger
Fortfarande kan inte alltid sätta exakta välfärd, resurshushållning,cessen. miljötillståndman etc.om

priser olika miljöpåverkantyper medveten- Arbetet med "sätta miljöpåverkan"att prisav harmen
heten kostnaderna miljöpåverkanför och överut- lett till priset råvarorom att återspeglaroch energivaror,
nyttjande har ökat markant och avspeglas i deras effekter miljön.av resurser
samhällsekonomiska prioriteringar. Det förekommer Olikaatt aktörer redovisar miljöpåverkansin ett sätt

använder sig särskilda "miljöbudgetar" för sär- möjliggörman jämförelse mellanav olika företag inomsom
skilt allvarliga miljöproblem. En miljöbudget kan till- bransch, mellan olika kommuner, mellansamma myn-

lokalt,ämpas nationellt eller internationellt. digheter, Redovisningsmetoderna förfinas ständigtosv.
På nivånationell följer utvecklingen det diskussionermot och förs vad relevantman är redo-attom som

hållbara samhället hållbarhetsindikatorermed hjälp visa långtgåendemedan koncensus råderav huren om
återkommandeoch uppföljningar kopplade till sifferunderlagetuppsat- till nyckeltalen bör fram.tas

mål hållbarhetförta och välfärd. BNP har ellerersatts

miljöpåverkanSätt pris

Eftersom miljöpåverkan nationalräkenskaperinte isyns
och budgetår för olika verksamheter verkar den vara

medan den själva verket orsakargratis, kostnaderi stora
både för samhället och ofta för enskildai stort även
företag. Att miljön, med hjälp mil-pris påsätta t ex av
jöskuldsberäkningar, viktigt pedagogiskinteär minst ur
synvinkel. Att miljöpåverkan innebär dess-prissätta på

börja tillämpa ekonomiska styrmedel seutom att även
skatter och avgifter. Därför böravsnittet ansträng-om

för miljöningarna och miljöpåverkanpris påatt sätta
fortsätta och utvecklas.
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miljöpåverkanprisSätt

Naturvårdsverket KonjunkturinstitutetCentralbyrån, ochStatistiska"Mål Nationalkommittén:miljön" skrevl förI
måni viss börutveckla detta arbete ävenbör fortsätta ochvik-nationalräkenskaper"Arbetet med ärgröna som

hållbar-Miljövårdsberedningens medarbetemedprioritet". Det gäl- samordnas thögtigt och bör fortsatt exges
aktiviteter.internationellaliksom med olikahetsindikatorerler fortfarande.

initiativ-ochfungera motorFolkhälsoinstitutet bör kunnaockså "sätta prisDet angeläget attI är som
kostnader förTydliga exempel tagare.ohälsan".

föri relation till kostnadernaohälsa ställda
åtgärder angelägna.förebyggande är

Miljöredovisning och nyckeltal framhöllför miljön""Måloch börföretag Istöttas.
antal strategiskaNationalkommittén behovetochmiljöpåverkanArbetet med svårt ettprissätta äratt av

nationellutvecklingnyckeltal för hållbarmiljöräkenskaperKompletterande nivå.tidskrävande. påsom
uppdragfåttMiljövårdsberedningen hardärför.storheter krävsbaseras bl.a. icke-monetära ijust utar-attpå

sådana.kommuner och betabl.a.Utveckling påmångapågår inom

Miljöredovisning och nyckeltal

Miljö-hållbar Kommunförbundet ochförmed nyckeltalAgenda 21-b0kslut ochmedKommunernas arbeteI
exempel tänkbararörelsenärlig Agenda 21- ärtävling bästaskulleKanskeutveckling bör uppmuntras. omen

initiativtagare.mil-korandet bästafungera sättbokslut kunna avsporre samma somsom en
näringslivet.inomjöredovisning gör

sidaFortsättningnästa
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MiljöredovisningFortsättning och nyckeltal

Aktörer

AktiviteterI för måttutveckling miljönyckeltal ochav
miljöprestanda möjliggör jämförelse tidenöversom

och mellan enskilda företag bör stödjas. Nyckeltal även
hälsotillståndför personalens och välbefinnande bör

uppmärksamhet. Här viktigtdet att-följaär utveck-ges
ävenlingen arbetet inom ISO se avsnittetav om

näringslivet.

NyckeltalI för den miljöpåver-verksamhetensegna
kan, personalens hälsa och välbefinnande kanetc. vara

väg att myndigheter höjaatt takten i den delen sporra
miljöarbetet handlar den förvaltningen.av som om egna

Nyckeltalen skulle naturligtvis kunna användasäven av
andra myndigheter och i den tjänsteproducerande sek-
torn.

Angränsande utredningar

I centralbyråns,Statistiska Konjunkturinstutitets Naturvårdsverketssamt projekt för utveckla nationella miljöräkenskaperatt
I Miljövårdsberedningens hållbarhetsindikatoreruppdrag om
I Projektet miljöledningssystem i 25 pilotmyndigheterom
I Svenska Kommunförbundets bok "Gröna nyckeltal i kommunal miIjöred0visning"
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avgifter1.3.4 Skatter och

káttnihgen har beskattningen. Sveriges strategi medbidragit till pris- omorienteringen av
våldtar pålagor där det internatio-miljöbelastning kompletterande nationellahånsyntill

.. så långtkommit har resul-en-tjânst/vara, dvs mindre nella samarbetet inte hade
Vláätande långtnått det gälleri svenska företagbeskattaslägre de närterat attän

och resurssnålhet hållbarhet. bidragit tillförbrukar och Detta harmycket att
.jtekhar både behållitsådant marknadsandelar ochde erövratsänkts ett nya.a

f Konsumtion och avspeglartjän- Prissättningen el,,rämjasu t värme vatten- exav
ivvarukorisurntiortri koppling tillförbrukningen och schablontaxorLaefr utani-å lisamarbetet existerar inte längre.bidragit till denn använd mängdhar

Ekonomiska styrmedel för bättre miljö, kanräknar det redakosta i pengar manom man om
resurseffektivitet sysselsättningoch belasta miljön med hjälp eko-det kostsamtgöra att av

Även skulle nomiska styrmedel.exakt vad miljöbelastningenutan att veta

sysselsättningresurseffektivitet ochEkonomiska styrmedel för bättre miljö,
j

harmonisering RegeringenDet införande ochviktigt arbeta internationellt förI attär av
så industriekonomiska svensk förfördelasstyrmedel inte konkurrensutsattatt

jämfört Samtidigt Sverige fortsätta handmed utländska företag. bör att egen
hållalla där det möjligt ochinföra skärpa ekonomiska styrmedeloch är

miljöbelastningen.bedöms effektivt för minskaatt

Miljöde-NäringsFinans-, ochenergiskatter och sänkta skatter arbete.Skatteväxling kan möjliggöra höjdaI
avgifter bör fortsättarelationerna mellan olika skatter och partementen ut-Genom successivt förändraatt

kringlångsiktig veckla arbetet skatteväx-tidigt underlättas omställningen.enligt plan presenterassomen
ling.

Fortsättningnästasida
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Ekonomiska styrmedel för miljö,bättre resurseffektivitet och sysselsättningFortsättning

tillsammatwIdag saknas tillräckliga incitament för energieffekti- Närings börI Finans- och Mi/jödepartementen
visering inom industrin. Ytterligare verktyg och/eller undersöka potentialen för fler ekonomiskatyper av ;

iienergiområdet.annorlunda utformade energiskatter krävs stimu- delsom -
lans. Kanske kan avskrivningsreglert ex gynnsamma
för investeringar effektiviserar energianvändning-som

gå.väg atten vara en

samarbete.Skatteväxlingskommittén förordar energiskatten Finans-, Närings- MiljödepartementenI att och i
4energiinnehållet iproportionell igörs mot bränsle,ett

biobränsle särskilt uppmärksammas trafik-att och att
och miljörelaterade differentierasskatter för olika
bränslen. Skatterna energi, bekämpningsmedel och

möjliganaturgrus pekas höja. Alternativ-ut attsom
föreslårbränsleutredningen alternativa for-att även

miljöklassasdonsbränslen ska skattelättna-samt ges
frånder.Förslagen Skatteväxlingskommittén och

Alternativbränsleutredningen bör genomföras.

Försök med lokala ekonomiska styrmedel, finns fleraI konsum- Här tänkbara koordinatorer. Branschföreningarna
avfallssektoationsbaserade bör för fjärrvärme, energiverk respektivetaxor etc. och resulta- och VAuppmuntras

spridas. NaturvårdsverketKommunförbundet liksom NUTEKten och
miljöpåverk,minskasitt arbete för energiförbrukningatt och

kan. si .

Fortsättningnästasida

84



Del Strategier och förslag för framtiden

Ekonomiska förstyrmedel bättre miljö, resurseffektivitet och sysselsättningFortsättning

ÖversynI och utvärdering Miljödepartementet initieraproducentansvar bör hänsyn bör oberoendetaav en
till hushållhur mycket enskilda uppföljningoch arbete kan lägga producentansvaret tidennär ärpengar av

dåkällsorteringen tilloch relatera detta de förväntade miljö- dvs för förpackningarsystemen tner mogen ex
vinsterna. ocksåMan bör producenterna kan verkligen existerar i praktiken i hela landet.över göra ävense om

hushållen återlämnaför underlätta för uttjäntaatt attmer pro-
måstedukter. De skapas i hittillssystem högre grad ännya som

utgå från konsumenternas möjligheterkrav och det gällernär
återlämning uttjänta produkter.av

utredningarAngränsande

I från NaturvårdsverketMiljöskatter i Sverige, sekretariatet för miljöekonomi,rapport
I Skatter miljö sysselsättning SOU 1997:11och
I Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel SOU 1996:184
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offentlig upphandlingMiljöanpassadI.3.5

offentliga inomMiljöanpassningen sektorndenav
passadoffentligoffentligblivit förebild i hela världen. Svenskhar uppen

ochochpådrivare förebild ningsprocesserhar i sin fungeratsektor tur som
offentmiljöanpassadmiljöanpassningen EU:s offentliga upphandling.för av

i offentlig upphandling miljö- ochihälsoanpas-.PAll v

miljöhänsyn inom EUOffentlig upphandling och förvalt-offentligafemte miljöhandlingsprogrammet att
företag och allmänhe-offentliga företag,finns för vadIdag oklarheter privataningar,gårgränserna manom var

kringför miljön. Oklarhetmed miljöanpassad harfår och får sambandinte igöra gemensamtten ansvar
bakgrunden tilldelolyckligtvis tolkningama dessa regleroffentlig upphandling. Olika besked lämnas är en avav

till de motstridiga signalerna.från EU-kommissionen, vilket lederolika delar av
utredas och kla-oklarheter har börmissförstånd. det oklara läget upphovhar DeI Sverige tagitsgett uppsom

offentligför miljöanpassadfall arbetetill olika tolkningar och Sverigesatti-i vissa negativmånga ut upp-ras enen
betydligt EU-kommissionenhandling underlättastyd till direktiven och gemenskapsrätten. tarom

offentligmiljökrav vidRomfördraget samlat vadde förändringar skettGenom i på ett upp-grepp avsersom
EU-kom-handling. Huvudfrågan bör besvarasEnhetsakten och Maastrichtfördraget har mil-grund ärsom omav

offentliga upphandlingen kandentillmätas betydligt betydelsekommit missionenjön större än attatt anser
miljön.förbättraförfallet Vidare betonas det användasvad tidigare EU. i instrumentvarit i attettsomsom

miljöhänsyn inom EUOffentlig upphandling och

Aktörer

förtydliganden vilka miljö-EU-kommissionen börI göra av
615153393Förhållandena deffvid offentlig upphandling.krav kan ställassom

mötlEulriktas3 130r i Romfördraget och upphand-mellan artiklarna och
j

lingsdirektiven särskilt uppmärksammas.bör

tydligare regler efterlysesEnklare och tidskrävande och komplicerat. Reglernaarbetetgör
tillräcklig hänsyn till dendagens hellerupphandlande enheter tycks tillämpaMånga inte attta upp-anses

Ävenvaluta fördetaljeringsgrad handlande enheten får leve-regelverk motvilligt eftersom reglemas pengarna.
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regelverket alltför omfattande enheter. dårantörema upphandlingsreglemalatt är situationanser en mera
och komplicerat, vilket begränsar antalet anbud och uppfattas belastningi sig effektivtän ett sätt attsom en som
fördyrar Vidare leverantörerna, främst de affärer, ökar risken för försöker kring-är göraprocessen. att parterna

och medelstora företagen, fortfarandesmå regelverket.attovana
lämna anbud, synnerhet till utländska upphandlandei

Enklare och tydligare regler efterlyses

DagensI regelverk, följer EU reglementet, förenklas Regeringen bör Nämnden för offentlig upphand-som ge
och görs användarvänligt. ling NOU föreslå sådanai uppdrag att förändringar.mer

Miljömärknipgoch den, världsmarknaden. detta skäl detAvinte minst på är
mll°lednngssystem Vnmga hlalpmedel godo företag efter miljöanpassaEUiatt strävar sig,attav

Miljöñâgorna kommer ökad betydelse framti- eftersom detta sikt kan stärka konkurrenskraften.iatt påen antas

Miljömärkning och miljöledningssystem viktiga hjälpmedel

I Det angeläget införaär att och främja miljökrav i Regeringen bör uppmärksamma EU-kommissionen
europeiska standarder eller tekniska speci- fördelarna ingårmiljöstandardatt i kriterierna förgemensamma av en
fikationer. offentligmiljöanpassad upphandling.

MiljömärkningI relativtär ett enkelt verktyg Regeringenatt bör verka för miljömärkning ingåratt ettsom
använda för offentliga upphandlare. Det viktigt självklartär att hjälpmedel vid offentlig upphandling inom EU:s
framhålla fleraatt nationella miljömärkningssystem länder.
redan existerar i EU och att konsumenterna i allt större

efterfrågarutsträckning denna typ produkter.av

ArbetetI med förändraatt EU:s för offentligregler Regeringen bör aktivt frågandriva inom EU-kommissio-
såupphandling hållbardeatt underlättar utvecklingen nen.

bör prioriteras.
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itillverkningsprocesserKrav hänsynstagande tilldåprodukter. Om inte ett proces-
upphandlingoffentligvid detinnebärupphandlingoffentligvidmedges ensen

Resultatet blirför företagen.konkurrensnackdelklarfår verkaupphandling attför offentligRegelverket inte
förbättrarförsämrarupphandlingsreglemaföretagutvecklavill änför landhämmande isina snarareett som

miljö.bättremöjligheternamedlemsstat kanriktning.miljövänlig En att enex.meren
gäller till-detblir detanmärkningsvärtSärskiltdetillverkningsprocesser närlagstifta görvissa attsomom

gränsöverskridandemedförverkningsprocessermiljövänliginföraföretagennationella måste somen mer
medföra högrekanvilkettillverkning emissioner.pris påi sin etttur

upphandlingoffentligvidtillverkningsprocesserKrav

Regeringenmöjligheternabegränsarföljer EU reglementet,omfattning LOU,Frågan vilkeniI somom
drivaaktivtRegeringen börbör klaras ut.tillverkningsprocessermiljökrav bl.a.ställaatt

tolkningsut-generösareskapa ett egetmöjligheterna attfråga samtidigtinom EUdenna som
miljöområdetinom prövas.i övrigtambitionerSverigesmedöverensstämmerrymme som

upphandlingoffentligochTransporter betänkandetmedsambandiremissinstanser
1996:23.SOUmiljöfråga"UpphandlingupphandlingvidMiljökrav utgörpå transporter envarorav

antalhar utpekatsområdeangeläget ett stortett avsom

upphandlingoffentligochTransporter

AktörerFörslag

Regeringenividareutvecklas samtbehövertransporttjänsterupphandlingoffentligMiljökriterier förI av .
iSverigelåg drabbasavstånd befolkningstäthetPå ochgrund storagrad tillämpas.högre av

vad gäller trans-miljöanpassade transporterhårt ställa kravinte kunnaattextra ex.av
upphandling. EU börsamband mediportavstånd, val transportsystemdrivmedel och sna-av

situation.orimliganuvarandeuppmärksammasrast

utredningarAngränsande

offentliga sektornsanalys denI miljöfråga, Kartläggning och"Upphandling aven
1996:23miljöpåverkan" SOUtjänster medochupphandling av varor
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InformationI.3.6

Åinformationstekniken påskyndat från information till all-epokskiftet den offentliga sektorn ställer sinhar där
blivittraditionella till förfogande via Internet har.det industrisamhället ekolo- mänhetens ettett ex.mer

giskt hållbart myndighetsinfor-internationellt föredöme. System församhälle med starkare och levan-en mer
Sverige.blivit förlandsbygd mation har stor exportvaraen ny

i mobiltelefontätheten delnformationssamhällets barnsjukdomar och Den höga data- och samtavarter
långtåtaganden, låga för Sverige liggerbl. teletaxorna har bäddatbranschens attsaneratsma.genom egna

attjmedborgarna utnyttja informationsteknikenöversköljs ospecifi- framme det gällerinte längre attnärav
reperadinformation hållbari för utveckling.känd adressat. arbetetutan en

Sveriges satsning informationsinfrastrukturen

Det lokala informationsarbetet

bostadsområdet.med hyresgästerdet lokala Agenda 21-arbetet har kommuner med diskutera direktI iex
effektivt personal ochframgång metoder för harvarierande olika Ett viavaritnå sättprövat annat attatt ut

fram till föräldrarnabam dagis och förskolormed Agenda 21-infonnation till kommuninvånama. inåpå
enkäter skapahar hemmen. tredje exempelde vanligaste metodernaNågra Ett viavarit äranvänts att ensomav

tydlig bild läget.lokalpress, Agenda 21-sidor eller faktarutor kommu-i av
fortsatta Agendavärde för dendirekta informationsfoldrar tilltrycksaker, 21-Det är stortnens avegna

informa-för de samlade erfarenheternahushållen, informationsmöten, marknadsdagar att avprocessen
analyseras och infotmationsstrategierAgenda studiecirklar. del kommuner har tionsarbetet21 En attsamt

samhället.både lokalt och andradessutom dörrknackning utarbetas nivåer ipåpå operationsatsat att genom

lokala informationsarbetetDet

Naturvårdsverket i uppdragRegeringen börEn nationell informationsstrategi för Agenda 21-arbete bör attI ge
sådanhållbar strategi.framutvecklas i stimulera utveckling.syfte taatt en

Fortsättning sidanästa
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informationsarbetetDet lokalaFortsättning

frågan lämpligt inom "EU,Sverige bör initiativ till internationellt Regeringen börta sättI ettta uppsamar-
jÖstersjörådnå OECD till Statsministernsbete syfte för och FNmed skapa samt attatt större att utresurser se

samf i iinternationellinternationella informationskampan- diskuterar möjligheten tillmed reklam- och
i iÖstersjöregionensförståelse ijer för för ländernaglobal betydelsenstörre i ien av ti

hållbar utveckling för lansera begreppsamt att nya
kli-och kampanjer Agenda 21, arbete medsom ex.

matfrågor, resurseffektivisering faktor 10.samt

Naturvårdsverketmiljömyndigheter iEtt antal andra länder bör kon-I
för möjlighetentaktas undersöka skapaatt att gemen-

sådanaekonomiska förutsättningar för kam-samma
panjer beskrivssom ovan.

frågan samtArbetsförmedlingen, studieförbundSärskild bör hur lnvandrarverket,I uppmärksamhet ges om
gkommunerna-i:språkgrupper nås ifrämmande kan integre- invandrarorganisationer bör samarbete medbättre och

skapa;effektivare för atti 21-processen. uppmärksamma behovet kanalerAgendaras av
språkgrupper ipSverige.dialog med främmandebättreen

tala.organisationer i medOlika mil jöinformatörsutbildningar Näringslivets bör samarbeteI typer är ettav i
tillviktigt komplement till informationsin- Svenska Kommunförbundet sker.andra atttyper seav

Fler miljöinformatörer bör utbildas.satser.

Reklambranschens roll i arbetet skapa behov. för hållbar utvecklingEn strategi ennya
hållbarför ekologiskt utvecklingen förbör branschens unika kompetensutnyttja nåatt

Reklambranschen expanderar snabbt hela världen. fram till den enskilde medborgaren. budskapDagensöver
fokuserar ofta slit och slängprodukter och lederBranschen har kunskap hur på påstor etten om man sam-

för hället feleffektivt kan till bred allmänhet riktning.nå isätt ut atten
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hållbarReklambranschens roll i arbetet för ekologiskt utvecklingen

w
I dag finnsI krav minstatt medarbetare vid Reklamförbundets olika medlemsföretag Reklambranschensen

genomgår åtagandegrundkurs i juridik. Ett liknande frivilligt reklamföretag m.fl. organisationerbören av
gälla i avsikt skaffa sigatt ökat miljökunnade.ett Branschens initiativ för utarbetaattegna
förslag riktlinjertill inom miljö, 21-frågoretik och Agenda bör stödjas. Kriterier för säkraatt

kompetensnivâminsta inom ingåmedlemsföretagen bör i dessa riktlinjer.en

Reklambranschen förmåsI bör i omfattning till Reklambranschensstörre satsning sprida positiva sig-atten
hållbaranaler hållbarkonsumtionsmönsteratt och livsstil inte behöver innebära uppoff- organisationerom

ringar ökad livskvalitet.utan snarare

lT-samhället Sverige inför epokskift. tionsverksamhet kanske främst för utvecklad- utan en
kostnadseffektivtInternet hjälpmedel kan dialog med och andraär invånareett intressenter.som

användas arbetet med sprida erfarenheter från domänplatsen httpz//wwwagendazl hari Påatt
Agenda Tekniken dessutom särskilt NationalkommitténZI-processen. bl. lagt samtliga ochär ut rapportera.
lämpad för utveckling informa- tillsammans med andra aktörer byggt databasatt uppmuntra en av upp en
tionsutbyte lokal Avgörande för IT-samhällets med exempel olika projekt länkar tillpå nivå. på öppnatsamt
demokratisering allas tillgång till behövlig rad myndigheter och finnsDessutomutrustning.är organisationer.en

bör systematiskt bara förInternet det dag goda möjligheter olika kommuners ochutnyttjas inte i viaattmer
kommuners och myndigheters utåtriktade informa- andra aktörers hemsidor knyta kontakter.nya

Offentlig upphandling och miljöhänsyn inom EU

FörI i framtiden förmedlaatt även kunna information och underlätta Miljödepartementet och Svenska Kommun-
direkta kontakter mellan olika aktörer i Agenda 21-arbetet förbundetbör domän- andra intressenter börsamt avsät-
platsen http://wvvw.agenda21.se ekonomiskt stöd. för stödja verksamheten.ta attresurser

Angränsande utredningar:

I IT-kommissionens ITrapporter och miljön SOU 1996:178, Kristallkulan -13 framtiden SOU 1997:31rösterex om
Sverige inför epokskiftet SOU 1997:63
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Utbildning forskningI.3.7 och

näringslivetsamarbete mednärsamhället barn- och ett näraomgivandeDen det öppnamot ocgenom
hållbara utvecklas isamhälletlösningar för detsamlingspunkt ochungdomsskolan naturlig tan-är saen

forskninfgockså Enbl. kommunerna.personal bete medinte för elever ochkesmedja bara utan ava.
undteknikochhuvuduppgifter kunskapföre-föreningsliv. Skolbyggnaden ärför arbets- och är somnyen

O 5hållbara samhälletskolgårdar ekologisktenergisnåla till detlättarhus och vägenbild för sunda tätortens
å

iforskning integrerad delHumanistisk ärnaturliga samlingspunkter.gröna en
N hållbart samhälle. Inte barabåde för ekologisktsjälvförsörjande gäller kun-Skolan vad ettär vmer
01 beteendevetskapsociologi ochskaperintegre-produkter. De flesta skolor harskaper och t.ex. som ex.
I språkbruk ochunderhâllsarbe- också berikarvardagligtodling livsmedel ett shantverk, samtrat merav
:U avgörandeförändringsprocessen sätt.etti den ordinarie verksamheten.ten

viktig stimulansforskningscentraRegionalakraftfulla regionalaUniversitet och högskolor är ger
vhållbar levande landsbygd.utveckling. Vetenskapligaförkompetenscentra en

till affärsmöjligheterlandvinningar omvandlas effektivt

går från samhällettill det heterogenadet homogena med högre kompetenskunskap. Individermed mindre
tillgodo-Samhällen kanarbeten.får bättre betaldamed homogenitetindustrisamhället det viktigtI somvar -

han-lättarelandvinningar harvetenskapensförsåväl utbildning axbetsorganisation attsiginom göraattsom -
hållbarekologisktoch förstärkaproblemskaleffekter.massproduktion skulleindustrins I sinatera enge s.

kun-denbrukar benämnasförhållandenistället individens välfärd.framtida kunskapssamhället blirdet Dessa
föroch får vida konsekvenserskapsbaserade ekonominländeroch förmåga allt viktigare.kunskap I somegen

forskningspolitiken.ochtraditionell utbildnings-förhållandevis andelmedSverige råva-storen
kunskapssamhäl-industriproduktion kommerrubaserad

Forskningmedföra förändringarlets krav i mångastörre änattnya
förutsättningforskningoch framgångsriksamhället, det starkindustriländer. heterogenaandra EnDet ärinte en

framtiden skall kunna pådri-förframtiden.kommer försprånghomogena, Sverige ii attatt ett vara en
ekologiskt hållbar utveckling.kraft förhuvudkällan till eko- vandedet långa loppetKunskap iär en

stimulera ochkrävs förnationellförbättrad Aktiviteteroch ekologiskt hållbar tillväxtnomiskt nivåpå attsamt
angeläget ansla-sådan forskning.understödjautvecklar och sköter Detlivskvalitet. Nationer sina är attsom

förde blir tillräckligahöjs ochtill forskningenbättre andra.kunskapstillgångar Företag attänpresterar gen
långsiktig forskning.såväl kort-systematiskt företagmed kunskap konkurrerar ut sommer
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Forskning

NaturvårdsverketMISTRA i samarbete medtill naturvetenskaplighet dra tyd- börForskning med anknytning börI
hållbar i forsk-för detta integrerasekologiskt utveck- arbeta synsättligare konsekvenser det faktum attattav en

ningen.framtida samhällets utveckling.ling central betydelse för detär av
bli viktig färdrikt-Energi- och resurseffektivitet faktor 10 bör en

huvudinriktning.ningsvisare för forskningens framtida

Forskningsrådsnämndenvilka vägval leder till eko-För öka kunskapernaI att som enom
hållbar tvärvetenskapligt forsk-logiskt utveckling behövs ökatett

forskning utanförningssamarbete breddning dennasamt en av
områden. förtraditionella tekniskt/naturvetenskapliga Program

hållbarforskning bidrar till ekologiskt utveckling bör ävensom en
fortsättningsvis konkretiseras.utvecklas och

övrigaRegering, näringsliv, MISTRA forsk-Forskningens för tekniska utvecklingen ökar samtbetydelse denI
både organisationenningsbidragsgivande samarbetemed näringsliv och debehovet samarbeteett närmareav

myndigheterna. effektivt samarbete ökar möjligheterna med kommunerna.lokala Ett
affärsområden fler arbetstillfällen. Uppbyggan-skapa ochatt nya

regionala för forskning kring ochdet kompetenscentra bl.av a.
viktigt förutveckling Agenda ZI-processen attutgör ett stegav

påskynda 21-arbetet.Agenda

Naturvårdsverket,framgångsrik Kommunförbundet, Bygg-En stadsmiljöpolitik förutsätter bl.I ett tvärve-a.
forskningsrådet tillsammans med MISTRAviktigt forsknings- börtenskapligt forskarsamarbete. Det med flerär

frågeställningar forskningsinstanser bevaka forsk-kring och andra attoch utvecklingsprojekt belyser olikasom
hållbarahållbara ningen kring prioriteras.städerstäder.

Fortsättning sidanästa
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ForskningFortsättning

Den tvärvetenskapliga forskarkompetensenI bör Högskoleverket bör i uppdrag tillsammans medattges
åtgärderhögre inom forskarvärlden.status siter och högskolor genomföra ytterligare för iattges

den tvärvetenskapliga forskningens status. i

NaturvårdstEtt effektivt och systematiskt utnyttjande Regionala forskningscentraI i samarbete medav
hållbarnyckeltal och indikatorer för utveckling berörda sektorsmyndigheter.samten

underskattat hjälpmedel utvecklingenär ett och av
sådana bör därför prioriteras.

unåtgärderI Det angeläget Sverige fortlöpande arbetar Regeringen genomföraär att bör generella kansom
för EU:s för forskning riktas Sverigesatt lätta deltagande i EU:s för forskningramprogram ramprogram
betydelsen forskning miljönstöder ochav som en
hållbar utveckling. Humaniora och samhällsveten-

småskap, miljöforskning tilloch stöd och medel-
företags i EU:s forskningsprogramstora deltagande

bör prioriteras.

frågor grundutbildningsrádGrundläggandeI kunskaper i kring miljö Högskoleverkets ibör samarbete
hållbar ingåoch utveckling bör i de flesta högre högskolor och universitet fortsättamandat dettaatt u

utbildningar ioch därmed examensbeskrivningar. lingsarbete.

Utbildning

Utbildningssektoms längre denperspektiv till alla god översikt de globala problemensinsats iär ett att ge en av
kanske strategiskt avgörande frågan för fram- verkliga innebörd, också handla överlevnads-mest ett utan om
gångsrikt förändringsarbete riktning ekologiskt frågor med både etiska, filosofiska, kulturellai mot ett samt
hållbart samhälle. utbildning förutsätt-sådan naturvetenskapliga inslag. uppgift förviktig utbild-En Enär en

för effektivare förändringsarbete alla förmedlaningssektom vidare handlingsberedskapning nivåer.påett är att
ställer krav. Utbildningen bör bara syfta för hållbar utvecklingDetta intestora en
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Utbildning

måsteUtbildningsväsendet pedagogiska institu-bättre hittills tyd- Skolverket bör i samarbete medI ett sätt än
vårliggöra miljöoganisationer förslagför eleverna hur samhällets organisation livs- tioner och fram tilltasamt

hållbar kunskapsmål.stil kan för utveckling. nationellaskapaattanpassas en
Kunskapsmål förståelsefokuserasbör ökad för samban-en

vården livsstilmellan och miljö- utvecklingsproblemati-samt
kunskapsmål hållbarken. Nationella för utveckling bör for-en

muleras.

På nivåOmprioriteringar genomföras inom kommunal ellerI anslag bör skolväsen- bör sko/styrelser motsvaran-av
förmån utvecklingsfrågor. fråga.det till miljö- Möjligheten aktivt drivaför och till de denna

frågorintegrering dessa i all undervisning bör samtidigtav ges
högre prioritet.

Ett Svenskabrett genomförande Agenda 21 i det Skolverket och Kommunförbundet bör iI saknas ännuav
svenska skolväsendet. En riktad fortbildningsinsats uppdrag tillsammans med kommunerna ochlärar- attmot

Iärarhögskolornakåren sådanbetonar lärarens nyckelposition i strategiska genomföra fortbildnings-detsom en
hållbararbetet för ekologiskt utveckling genomföras. insats.-bören

också återkopplingDet viktigt med förär regelbunden atten
upprätthålla entusiasmen.

tillsammansmedLärarhögskolornaLärarhögskolornasI kompetens och i arbetet för bör Skolverket,status ett
hållbart måste Högskoleverket,samhälle stärkas miljö- Lärarnas Riksförbund och Lärarför-kunskapattgenom om

hållbarhetsaspekter såoch införs bredden i lärarutbildningen. bundet för sker.arbeta att

hållsInternationellt och inte minst inom EU Sverige Regeringen bör till Agenda 21 aktuellI bör hela attse
Östersjöregionenstiden arbeta för Agenda 21-perspektiv integreras i olika inom bl. EU, OECDatt ett samta. sam-

utbildningsprogram. arbetsorganisationer.
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Folkbildning ochsamhället kommer många organisationernya
arbetsformer behöva samlas för med hjälpVälfärdssamhällets utveckling bygger hög utsträckningi att ettatt av

underifrânperspektiv driva vidare.folkhemmet. mobilisera- uttalat DetDenna visionpå visionen processenom
för traditionella folkrörelserde människor och till arbeta för blir organi-utmaningmånga institutioner attatt en

förStudieförbunden, arbe- verksamheten bättre kunnanationellt mål. på sättnytt attgemensamt ettett sera
behov ekologiskt hållbar utveck-tarrörelsen och andra folkrörelser har här sedan de1900- möta nya som en

talets början haft strategiskt viktig uppgift. ling medför.en
Inför framtida för det ekologiskt hållbaradet arbetet

Folkbildning

Folkrörelser/idee/la organisationervikt 21-arbetetDet för bl. det lokala AgendaI är storav a.
bedrivs ekonomiskadet breda folkbildningsarbeteatt gessom

pådrivande ekologisktmöjligheter i föratt vara processen en
hållbar vilkautveckling. Folkrörelserna i Sverige bör analysera
förändringar omprioriteringar behövs för bättreoch attsom

påskyndastödja leder till ekolo-kunna och processer som en
hållbargiskt utveckling.

näringslivets organisationerNäringslivet privata Regeringen,och den sektorn börI ta ett större ansvar
livslångt integrering miljö- utveck-för lärande och ochett av

förutsättningarnalingsperspektiv. Regeringen bör undersöka
åtagandenfrivilliga bidrar tillför näringslivetatt ettgenom

ekonomiskt för folkbildning studierstörre utrymme genom
arbetstid.

utredningar förslag:Angränsande och

I område.pågår kommittéer inom skolansIäroplanerna arbete i radFör närvarande samtöversynen av en
I Forskning Prop 1996/97:5och samhälle
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mållokaltExempel|.4. antagna
lokalåstadkommitsmakprov vadpeka färdriktningformulera mål påAtt påär sätt att ettett att ut mange

form rangord-Urvalet skaställerambitioner. kommunenoch tydliggöra När någonsig nivå. inte ses som av
heltäckandeoch baserasoch mål för hållbarhetbakom miljömål genomgång.ning inte på någonsigna-ger man

lokaltförvaltning tilller till hela kommunens samt
Mål upphandlingenmiijöanpassningförÄr avmålen kvantiñerbara kannäringsliv och till enskilda.

År och tillämpa miljökrite-ska kommunen hauppföljning hur långtde också till 2000Omanavuppmana
ochför upphandling allaförverkliga ambitionerna.lyckats tjän-rier typer av varorav

rotfrukter deochuteslutande exempel målsätt- 50Minst potatis iDetta påavsnitt åt procentägnas ster. av
KRAV-odlade ellerkommunala köken skaför lokaltkommit till stånd inom mot-ningar vararamensom

Södertäljeoch projekt svarandeAgenda 21-arbete. Konkreta åtgärder
.

upphandling bransc-miljöanpassadhela Informationexempelrutoma delbeskrivs Oi ii sin i samttur om
rundabordssam-nätverksträffar, miljöteam ochhvisaSamtidigt mål kandel dennaIII i rapport. vara ensom

Norrtälje.tal ska genomförassjälvklart bedriva bra mil-viktig kompass, kan 1998 2002ettman -
medAlla företag och samarbetspartnermiljömål. Slutligen 20jöarbete ha formulerat bra O änutan att mer
skall haanlitarvilka mål anställda kommunenverkligen räknas,det vad integörär en egensomman som

miljöpolicy/miljöstrategifastställd 2000har. årman
Norrtälje.Agendafram lokalakommuner har 21-Många tagit

inköpts redovisasformu- Andelen miljömärktamiljöbokslut Ofta har dådokument, iO varor sommanmm.
Värmdö.årsredovisningMålens skiljer olikalerat rad miljömål. sig åt istatusen

ställtkommuner. håll har kommunenPâ sigvissa
Mål näringslivetberörsomhar debakom målen och andra håll intepå ännu anta-

näringslivet och hög-har kommunen,kommunalpoli-eller lever liv vid sidan Senast 2000O årgits, ett eget av
kommunalutvecklatframförallt berör den skolornaVanligast dock målentiken. närings-är att gemensamen

och produk-för miljöprofileradeexempel finns livsstrategikommunala verksamheten tjänsteräven om
Södertälje.frånmål kräver aktiv medverkan mångapå teräven ensom

försåväl näringsliv hushåll,aktörer, Iuppnås.attsom
Mål för biobränsleuttagframtidsvisionerkommuner har målat ivissa man upp

Även för energiproduk-Avverkningsavfall kan tillvaradessabred med aktörer.samverkan Omånga tasen
avverknings-näringsfattiga marker skall dockibland form mål.kan Påtion.visioner vara en av

träd lämnas eftermål, avfallet dödaföljande axplock exempel lokala Senastdet 1997.I årpå samtettges
återförasfrån biobränsleeldningenSyftet skall all askakommunenföreträdesvis sådana 2000antagit. ärsom
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till skogs- och parkmark eller medenergiskogsodling brukning. har och erbjuditSenast 2007 TN TBår
kontroll tungmetallinnehåll Nontälje samtliga hyresgäster individuell el-,mätningav av

frånAska biobränsleförbränning ska till krets- och Vattenförbrukning Södertälje.återgå vänne-
loppet och deponeras Växjö.inte

Mål för miljöräkenskaper
Mål för Vedeldning räkenskaper ska utvecklas och denGröna integreras i
för ved installeras förses ekonomiska planeringenVärmepannor Norrtälje kommun undermåste isom

med ackumulatortank Gamla och Norrtälje.1997. 1997 19980 rn pannor
med ackumulatortank ska verka för företag och2005. Kommunenmåste organisatio-rustas senast attupp

får bara miljögodkända börjar med räkenskaper Norrtälje.Fr 1997 värmepannor gröna0 m ner
och braskaminer installeras Norrtälje. Metoder för räkenskaper används den eko-igröna

nomiska planeringen kommunen. nyckeltalGrönai
Mål för förnybar energi fram. Kommunala beslut, planer, utvärderastas mm

Alla fossila bränslen kommunens verksamheter med miljörevision, planer innehåller mätbara målinom5:1:-
ska avvecklas. de totala koldioxidutsläppen Värmdö.revideras årligenFör inom som
kommunens dvs från kommunal verksam-gränser,

Mål sjöarförhet, näringsliv och måletprivatpersoner uppnåär att
halvering under perioden till Växjö. braxen,Andelen vitfisk björkna etc. ska1993 2010 min-mört,ven i

Användningen fossila bränslen ska minska med skas till förmån för rovfisk abborre, etc.gäddagös,av ca
från till Falun. Genom vitfisk/år25 bort% 1988 2003 10 Växjö-att ton tasca ur

Andelen förnybar Nybro. tills erhållits Växjö.balans50 0/0 2005energi år sjönär
breda bevuxna kantzoner där detMinst 6 intem

Mål för energieffektivisering sprids kemiska bekämpningsmedel eller skagödsel
minskad energitillförsel till kommunen finnas Norrtälje.längs vattendrag och15-200/0 2005sjöar årsom

helhet minskning elanvändning för30%samt av
Mål för skogs- och kulturlandskapbelysning hushållsändamâloch tilluppvärmning, år

mångfaldbiologisksamtFalun.jämfört med2003 1988
ska verka för den totala SkogsbruketKommunen kommunens mark ska 1998energian- pånä". åratt vara

vändningen bostäder oförändrad jämfört miljömärkt Norrtälje.2000i årär
Lund.med den produktiva skogsmarken1995 kommu-Ca 5 0/0 iav
erbjuds hyresgästerna vid nybyggnation ska undantas långsiktigt frånFrån 1998 skogsbrukägo årnensi

individuell el-, och vattenför- Norrtälje.2000mätning värrne-av
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finns det2005 ängsmarker med slåttergubbar och infrastruktur,O till exempel och avloppvägar, vatten
gullvivefjärilar, våtmarker med sumpvioler och Södertälje.stor-

"naturskogar" med orangefläckiga brunbaggar Tillgodose kommuninnevánamas behov parkerOspovar, av
och hackspätt och gamla ekar med och naturområden.vitryggig Tillse lämpliga markområdengott attom
ekoxar och blomskäggslavar Nybro. och iordningsställs vid samhällsbyggnaden.avsätts

Verka för sammanhängande grönstruktur stads-ien
Mål för trafik delar och bostadsområden Lund.

Cykeltrafiken ska öka från till20O 0/0 1995 2010
Mål för miljö i skola och barnomsorgVäxjö.

Eluttag för finns vid alla nybyggdaO enhet skola och barnomsorgInom bildasmotorvärmare 0 varje inom
flerfamiljshus och arbetsplatser från Söder- miljöråd Norrtälje.1998år ett permanent
täIje. Enhetemas och vattenanvändning ska kart-O energi-

skallKommunen till användningO läggas ochsuccessivt minskas med framövergå 1997 till15%årsenastav
förnyelsebara bränslen och samtidigt minska använd- Norrtälje.2000år

fossila bränslen fordon med tillningen 25 0/0i årav
Mål för vattenbehandlingNorrtälje.2000

År har kommunen1998 möjligheterna tillO det dagvatten regnvat-Senast 2007 25O %utrett åratt tas av
kommunanställda med "lämpliga arbetsuppgifter" hårdgjorda och därmed"tvättar av"ten ytorsom som
ska kunna erbjudas arbeta hemmet dagar förorenas1-2 idag till reningsverken, omxhandiatt gårsom

vecka Södertälje. lokalt Södertälje.per
erbjuderKommunen parkering för personbilarO Från hand lokalt,gratis 2000 iställetO år tas regnvatten om

drivs med biobränsle eller liknande Söder- för belasta reningsverken eller förorena ochatt sjöarsom
tälje. vattendrag, vid all nybebyggelse Södeztäüe.

kommunens90 ska ha0/0 mindreO innevånare änav
Mål för bullertill busshållplats500 Lund.närmastem

kan leva, föra lågmält2005 samtal och0 vi iett sovaMål för planering hus väckas "konstgjort" ljud. kanvåra Viutan att av
Miljömålen Agenda 21-dokumentet skall arbetasO med varandrai utanför husenin prata överrös-utan att
vid revideringen översiktsplanen Norrtälje. sådant buller Nybro.1997 tasav av

grönstrukturplanEn under förO 1998upprättas
Mål frånför slam reningsverkSödertälje stad och för2000år övrigasenast tätorter.

ÅrstrukturenDen tyngd skall avloppsslammet2000 spridasgröna 50%O påges samma som annan av
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till-föroreningshaltenförutsattodlingsmark äratt
Falun.lâgräckligt

Mål inomhusmiljöför hälsosam

gränsvärdenaradonvärdenmedhusen75%O överav
alla småhusåtgärdas. Radon skaska 0/075imätas av

Falun.

Mål för avfall

börmed kompostAndelen enfamiljshus 90 0/0O vara
Österåker.
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"From EnvironmentalProtectionNationalkommitténs bilaga till

Sustainable Development", Sveriges tillNationalrapportto
FN:s generalförsamling 1997, UNGASSi New York, juniextra

beskrivsI denna del det svenska arbetet inom urvalettl av
områdende i Agenda 21-d0kumentet.tassom upp

pågåendeliggerTyngdpunkten beskriva arbete inomi att

innehålletolika sektorer och lokala exempel. utformatär

med tanke internationell läsekrets.en
Del kommitténs underlag för nationalrapportenutgör

till FN uppföljningen Agenda 21. Den presenteradesom av.
tillsammans regeringens vidmed nationalrapport extramö-

med FN:s generalförsamling UNGASS i juni 1997.tet

Regeringens nationalrapport bifogas i detta betänkande

bilaga Hela UNGASS-rapporten, inklusive regering-som
återfinnsskrivelse internet under www.agenda21.se.ens



21 SverigeDel Agenda i

Sammanfattande perspektiv
21fortsatta med Agendadet arbetet

Sociala och kvoterfall och försäljningsorgani-handeln begränsas av
stöd till miljömärkningssystem. Export-sationer samtekonomiska dimensioner

och enskildakrediter kan behöva miljöprövas organisa-
förutsättningar deltaNGOzs bättre itioner attges

utvecklingssamarbeteInternationellt handelssamarbete, bl. förbätt-internationellt genoma.
forum för dia-har medfört rad åtgärder rad information och anordnandevärldenRioprocessen över ettaven

för hållbar allt fler log.utveckling. harGenom processen
länder, aktörer och enskilda människor blivit medvetna

Hälsa och livskvalitetnödvändigheten utvecklingen till deattom av anpassa
bör eftersträvas längrejordens intemationel- det fortsatta Agenda-arbetetekosystem Det Isätter. enramar som

hälsoperspektiven.gående miljö- ochutvecklingssamarbetet nödvändigt och bör integreringintensi-är av
fieras för för- hälsa och livskvalitet behöverekosystemens också skapa Frågor iinom störreröratt ramar som

folkhäl-bli del det lokala miljö- ochför global utveckling. utsträckning iutsättningar rättvis enen
angeläget med bättre tillgång tillbärande inslag Agenda-arbetet människors soarbetet. Bl. detEtt i är ära.

informationsfönnedling såda-delaktighet och möjlighet delta demokratisk central kunskaps- ochiatt en om
för folkhälsoarbetet.Utvecklingssamarbetet bör vila förutsätt- frågor stöd nätverk ipå samtprocess. na

det till stärkande eller uppkomststimulerarningen att
demokratiskaav processer.

ll. Att bevara och
Internationell handel

förvalta för utvecklingresurserinternationella handeln har betydelse förDen storen
inriktningen den globala utvecklingen. angelä-Det ärav

regler och avtal utformas de bidrar till bätt-såget att att
Hållbara konsumtionsmönstermiljö och hållbar utveckling. kan betydaDet attre ex.

utvecklingsländer bör beredas möjligheter till hållbar utveckling kräver hållbara konsumtionsmön-Enstörre
förändring bådeprodukter producerats miljöan- synnerhet I-länderna krävsFörpå iexport ett ster. avav som

för-i de konsumtionsinriktning och det gällertillgång till exportkvoter nivåer närsättpassat t.ex.genom
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Kemikalierbrukning och Antalet miljömärktaenergi råvaror.av
produkter har ökat snabbt under Användningen farliga kemikalierDetår. är utgör ett stortsenare ange- av pro-
läget ytterligare utveckla verktyg för konsumentin- blem. Internationella konferenser och överenskommel-att
formation form miljömärkning och upplys- mellan och företag har betydelse föri stater storav ex. ser en
ningskampanjer. kan antalet miljömedvetna ändrad utveckling.Härigenom har nyligen beslutat inle-UNEP att
konsumenter öka, vilket förutsättning för kon- da förhandlingar för bort användning och utsläppär att atten

ska kunna förändras. långlivade organiska föreningar, bl. ochsumtionsmönstren DDT, PCBav a.
hållbar global framtid förutsätterEn dioxiner. allt del spridningen kemiskaEnansträng-stora större av av

det gäller öka resurseffektiviteten, särskilt sker användningen och produkter.ningar när viaatt ämnen av varor
de rika länderna. Internationella studier pekar globala handeln accelererar dennai Den Dettapå att process.

det för hållbar global utveckling kan krävas denna nödvändigheten internationellavisar påatt överens-en av
effektivitet ökas med faktor de kommelser begränsar användningen farliga10 inom närmasteen som av

skulle självfallet ställa krav kemikalierDetta och harmoniserar klassificeringssystem.trettio åren. påstora
det internationella utvecklingssamarbetet, näringsli- Substitutionsprincipen bör skärpas och tillämpas oftare.på

och dess produktionssystem. Samtidigt kan konsta- bör kunna tillämpas andra områdenPrincipenvet påäven
för det företagetenskilda kan miljö- och kemikalieomrâdet. Samarbetet mellanteras, att än stater,en

förutsättning för sikt näringsliv och bör fördjupas. särskiltresursanpassning Ettpå organisationervara en en
bibehållen nationell och internationell konkurrenskraft. vilar I-ländema bör bistå U-ländema vidpåansvar som

kompetensuppbyggnad, inforrnationsstrategi m.m.
Hållbart näringsliv Flertalet kemiföretagsvenska har anslutit till bran-sig

näringsliv innefattar företagGrönt och schens miljö- och säkerhetsprogram Ansvar Omsorg.näringar som
aktivt arbetar för utveckla miljöanpassade produkteratt

Energioch produktionssystem. krav miljö-Konsumenternas på
anpassade produkter och företag blir allt viktigare driv- hållbar utveckling kräver utveckling hållbarEnen av ener-
kraft för förändringar. Tillsammans med producentansva- svenska inför utfasningDet energisystemet står en av

för produkter ökar industrins miljöan- kämenergin, ökad hushållning och användningincitamentret att störreen
produkter och sluta Finansmarknadens förnybara energikällor. behöver ändligasiktPâpassa processer. av ener-

aktörer börjar allt oftare formulera miljökrav samband gikällor frångås helt. Avvecklingen kärnkraften skai av
med och kreditgivning. produktion påbörjas de långsiktigt omställ-Reninvesteringar Ettinom åren.närmaste
och miljöanpassade blir sannolikt förutsättning ska för utveckla teknik förningsprogram inrättas attvaror en ny
för fortsatt verksamhet och därmed för framtida syssel- tillförsel hushållning med energi så energisys-samt att

och välfärdsutveckling. huvudsak förnybarabygger energislag ska-sättning i påtem som
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Politiska högnivå-angränsande hav.kringeko- arbetetomställningen krävs skärptaunderlätta våraFör attpas.
Östersjöområdets och utveck-förhållandenstyrmedel.nomiska möten om

värdskaptillfällen under svensktvid fleraling har
Transporter frammål arbetaunder 1990-talet.genomförts Ett är att

Östersjöregionen. utvecklatförAgendade Ettför hållbarautveckla ZlAtt ärtransporter sam-system enen av
har ocksåutmed Nordsjönmed kuststatemaarbeteAgenda-arbetet. angelägetDetiutmaningarna ärstörsta

kornNordsjökonferensen.genomförts, den s.k.och Därutsläpp radikaltminskar sinaatt transportsystemen
utsläpp,berördadrivkälla.förnybar 1995sikt baseras emissio-år överensenergi attpå staterpå omsom

till Nordsjönfarliga kemiskaoch förlustereffektivare.ocksåbör EnTransportsystemen ämnenutnyttjas avner
helt haförkontinuerligt minskaoch ska 25samordning gods-väsentligt effektiv inom åratt upp-per-avmer

generationsmålet.lokal hört, det s.k.andelbör kunna Enuppnås. störresontransporter
ochmiljöanpassad upphandlingproduktion, meren

hållbarbaseradkraftfull lokal fysisk planering, på
effektivaremedverka tillutveckling, bör kunna trans-

viktigastärkalll. Attportsystem.

rollsamhällsgruppersmångfaldbiologiskBevarande av
grundläggande bety-mångfaldenbiologiskaDen är av

ochjordbruk skogs-för varaktigt liv.delse Näringar som
organisation21-arbeteLokalt Agendabiolo-bevaradtill de kravbruk -måste enanpassas som

genomförandeochvidareutveck-angelägetmångfald ställer.gisk Det är att
tillAgenda-arbetet berorframgångsrikasäkerställa långsiktigt Sverigeplaneringsforrner kan Det iensom

lokalaomfattandeochdel detmed mycketfortsatta arbetetmarkanvändning. dethållbar I intensivapåstor
självständigaZI-arbetet byggerangeläget Agendabiomångfald det vidare Dettakonventionen sin påi turärom

ochstimulera medborgarekunnatskäli- kommuneroch ursprungsländemasbefästa biosäkerheten orga-att som
Agenda-processen. Samtidigtdelta aktivtkommersiella användningentill den inisationer atträtt nytta avga av

och erfa-bådelokalaredovisar positiva negativagruppergenresurser.
avd. V.omfattande arbetefrån dettarenheter

kustområdenochSkydd av
särskild vikt förkustområdenhav ochSkydd är avav

ocksåkuststräcka. Därförmed långaSverige sin är
det internationelladrivande det gällerSverige när sam-
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statliga organisationersIcke utvecklas. kan gälla hållbarhetsanaly-behöver Det ex.
i 21-arbetetAgendaengagemang innefattande bl. budgetanaly-planerade beslut, a.ser av

hälsokonsekvensbe-Enskilda och folkrörelsers välfärdsanalyser, miljö- ochorganisationers iengagemang ser,
Agenda-arbetet har haft inflytande arbetet skrivningar och riktningsanalyser.i iett stort

allmänt Agenda-arbetet vikten utveckla demo-med Agenda kan iakttaSverige Zl. Man visar påett attav
för hållbarhetsfrågor underlätta deltagande den loka-ökat miljö- och till kratin och iinvånarnasengagemang

följd förAgenda-processen. har beslutsprocessen. angelägetDetta Deti inomär attstorav engagemang ramen
utvecklautsträckning kanaliserats de ideella den traditionella demokratinorganisatio- representativagenom

har fall värdefulla former för deltagande dennaDe ii många varitävennerna. process.samar- nya
betspartners Erfarenheterna från svenska lokala Agenda-arbetetmed kommuner och myndigheter. det

underlättats, ochExempel ideella har deltagit där vidgat deltagande harpå organisationer visar att ettsom
haftaktivt det svenska Agenda-arbetet miljöorganisatio- där det lokala Agenda-arbetet har direkt kopp-i är en

studieförbund, kyrkliga och skilda ling till de centrala beslutsinstansema kommunen, hariorganisationerner,
Utmärkande för fungerat bäst. underlätta sådandessa arbetet Förintresseorganisationer. många attav en

förde både driver lokala projekt och utveckling kan kommuner rutinernaorganisationer är överatt m. se
deltar allmänhetens,det internationella miljösamarbetet. information och beslutsprocesseri så att

ungdomsorgani-de ideella däriblandorganisationemas,
stimuleras.aktiva deltagande underlättas ochsationers,

IV. för genomförandeMedel
Miljöräkenskaper

miljöpåverkan till eko-Arbetet med koppla mått påatt
påbörjats Bl.nomiska kostnader har Sverige. pågåri a.

Samhällsplanering och beslutsprocesser utvecklingsarbete det gällergrundläggande när sta-ett
för Allt fler kommunerSamhällsplaneringen behöver inriktas och tistik och indikatorer hållbarhet.organiseras

efter miljöbokslut eller särskilda miljö-den övergripande påverka utveck- och företag redovisarprincipen att
lingen utvecklingenhållbar riktning. gäller utvecklingspla- redovisningar. det fortsatta arbetet börDet Ii avex.

fortsattsådana sektorer miljöräkenskaper stöd. Detneringen inom energi, monetära ärtransporter gessom
för fysiskaoch industriell produktion. Utvecklingsinsatsema också angeläget utveckla data ochinom att system

för Agenda-arbetet behöver, enlighet med miljöräkenskaper. Arbetet med miljöbokslut och nyck-iramen
Riokonferensens utfall, vidgas till olika väl- eltal lokal bör stödjas och långt möjligtintegrera på nivå så tasatt
färdspolitiska centralaspekter. Sysselsättning, trygghet och tillvara på nivå.
hälsa exempel sådana aspekter. Nyapå instrumentär
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Ekonomiska styrmedel och skatter således allas miljöanpass-naden. liggerDet intressei att
offentlig och upphandling fortsätter.har utvecklingen ekonomiska styrmedelI Sverige ningen privatpå avav

miljöanpassadmiljöområdet omfattande under den detta perspektiv viktigt15- Det ivarit är attsenaste en
ocksågäller särskilt energiområdet. upphandling begränsas till produkterårsperioden. Det Ett inteinom utan

avfalls-omfattar distribution, användning ochproblemen har konsumtion ochvarit tjänster,att styra pro-av
duktion hållbar riktning förstöra förutsätt- hantering.i utan att

för den basproduktionen. Erfarenhet-ningarna tunga
Informationfrån och miljörelateradeintäkternavisar energi-atterna

styreffekten det lokala Agenda-arbetet har särskilt uppmärksam-skatter ökar gradvis, hos de olika Iattmen
information till allmänhet och olikastyrrnedlen Användningen ekonomiska behovetvarierar. styr- mats avav

pågående arbetet och behovetmedel bör utökas samtidigt deras styreffekter aktörer det om avsom om
mediabevakningenutvecklas. hållbar utveckling. uppleverangeläget skattesystemetDet Mångaär att anpassa

föreffektiv påverka förutsättningarnadet högre grad bidrar till och hållbar Ettså i ojämn. sättatt att enen som
inforrnationsspridning utveckla lokala ochoch energianvändning. bättre är attresurs-

informationsstrategier. möjlighet tillnationella En att
Miljöanpassad offentlig upphandling information håll-rimliga kostnader behovetut om av

utförs,bar utveckling och det arbete kanställa miljökrav samband med upphandling harAtt i i ensom vara
systematisk internationell samverkan,viktigt förSverige regio-visat sig instrument påver- gärnaett att mervara

ka utvecklingen riktning hållbart samhälle. nalt.i mot ett
offentliga sektorns upphandling beräkna-Den Sverigei

Utbildning och forskningdes till miljarder kr.1994 300 Kommunerår uppgå ca
formulera kunskapsmål ochoch landsting har haft betydelse för denna utveck- viktigtDet är attstor ange

förökad förståelse hos allaling. myndigheter har för metoder försvenska nyligenCa 25 uppnåattutsetts en
nuvarande utveck-för mil- sambanden mellan livsstil ochutveckla miljöledningssystem vilket våri rutineratt

forskningupphandling blir lingstendenser. Utbildning ochjöanpassad viktig del. iutgör etten
grundläggande bas arbetet förmiljöanpassade upphandlingen har tid längre perspektivDen ipå en ensenare

verksamheter blirfått allt betydelse det näringsli- hållbar utveckling. dessa detUtani privatastörre ävenen
för nödvändiga inskränkningarTillsammans med verksamheten den offentliga förståelse ii svårt nåvet. att

har betydelsefull nuvarande konsumtions- och produktionsmönster.sektorn denna inriktning inverkan vårten
tendens utbilda för hållbar utveckling själva verketden allmänna miljömedvetenheten. klarEn Att ipå är ett

folkbildningsprojekt behöver mobiliseraföretag tillhandahåller miljöanpassade gigantisktinteär att somsom
reguljära forsknings- och utbildningsväsen-och får allt hävda mark- bara dettjänster sig intesvårare påattvaror
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det också vuxenutbildning, folkbildning, arbets-utan
marknadsutbildning, vidareutbildning och kompetens-
utveckling företag och offentlig förvaltning.i

Framgångar hinderoch
i det lokala Agenda 21-arbetet

erfarenheter återfinnsPositiva oftast där kommuner och
ideella har funnit för samarbe-organisationer vägar nära

demokratiska former. erfarenheter gällerNegativaite
ofta svårigheter för den lokala kunna vidtanivån att
åtgärder områden där statligt regelverk försvårarpå
lokala ochKommunerinitiativ. organisationer uppger
här oftast och energiomrâdena besvärli-transport- som

detta hänseende. viktigt tillDet dessaigast är att ta vara
erfarenheter inför det fortsatta Agenda-arbetet.
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I.1 Internationellt utvecklingssamarbete
fattigdombar utveckling globalt ökad industrialise-samtNivån biståndet -det svenska har sänkts sedan

och urbanisering. svenska för hållbarDering insatserna1995, uppfyller 1997 fortfarande Riokonfe-ren-men utveckling sikte dessa trender. Fattigdomen orsakarpåtaråtagande Målsät-tning-0,7 BNI.procentsens om av ofta föröverutnyttjande mark jordbruk, skogsbruk ochavm bistånd åter uppnå 1svenskt skaär att procenten av energiförsörjning, och sanitetsproblem lokalpå nivåvatten-
BNl. Stöd till mark- och Vattenvård utbildning och hälso-samtå En övergripande handlingsprogrampolicy och ett vård exempel åtgärder för bekämpa fattigdomen.påär attå hållbarhar utarbetats för integrera miljö ochatt Snabb industrialisering och urbanisering leder på många

bistånd.utveckling i allt Miljökonsekvensbedöm- miljöför-håll världen till akuta problem med bl.a. ökadiZ ningar obligatoriska för alla insatser.är t.ex. dåliga förhållanden och hälsopro-störing Sanitärasamt-n Biståndsinsatserna hållbarför utveckling har Ökadeblem. för förbättra och miljöanpassainsatser att
ökat och hundratals projekt med direkt anknytning energiförsörjning avfalls- avloppshantering växandeoch i-l
till nödvän--I Agenda 21 stöds för närvarande. städer för skydda den miljönmarina ärattsamt

Z diga för komma tillrätta med dessa problem.får300Ca icke-statliga organisationer statligt stöd att
Östtill utvecklingssamarbete med länder i Syd.och

O och säkerhetKopplingen mellan miljöåterstårFortfarande policyutveckling för för-att
förutsättning för utveck-Fred grundläggande hållbarärbiståndet områdenändra inom energi, trans- ensom

Riodeklarationem 25. fredsproces-ling Stöd tillprinciphållbarjord- skogsbruk i riktning.ochporter samt
därför viktig del bistånd ochSveriges interna-ärser en av

tionella samarbete. Miljöförstöring och konkurrens om
Utvecklingssamarbetet bidrar till ochknappa samtidigt orsak till konflikterär enresurser

hållbar utveckling globalt livsuppehållandeflyktingströmmar. bevara jordensAtt
håll-global hållbar utveckling förutsätter utvecklingslän- därför viktig del politiken för globalEn äratt system en av

derna får möjlighet till demokratisk, ekonomisk, teknisk bar säkerhet, vilket betonat internationellaSverige i sam-
och social utveckling. Resursanvändningen fördelas manhang.måste

finansiellaoch modem teknik kun-jämnare samtresurser,
biståndInternationellt samarbete ochförskaper tillgängliga alla länder. Här intematio-göras är

ZI-dokumenteti Agendanellt utvecklingssamarbete viktigt verktyg.ett
Utvecklingssamarbetet därför utformas det Bland de Agenda speciellt behandlarkapitel 21måste så iatt som
bidrar till hållbar utveckling mottagarländema. utvecklingssamarbete och bistånd finns kap. 2i inter-en om

parallella utvecllingstendenser hotar dag håll- nationellt samarbete, kap. "Fattigdomsbekämpning", kapTvå 3i en
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"Överföring teknologi,34 samarbete och kapa-citets-av
uppbyggnad" kap. "Nationella mekanismer och37samt
internationellt samarbete för kapacitetsuppbyggnad".

Mål biståndför svenskt

Riokonferensens åtagande I-ländema skaatt avsättavar
bruttonationalinkomsten0,7 BNI till bi-procent av

stånd har tidigare underSverige 1många år avsatt procent
Sedan har detBNI. svenska biståndet1995 nivån påav

sänkts och 1997 0,7 BNI. Sverigemotsvarar procent ärav
dock fortfarande de länder lever tillett av som upp
Riokonferensens biståndsmål. Ambitionen svensktär att
bistånd ska målet l BNI,åter uppnå såprocentom av

de statsfinansiella förutsättningarna föreligger.snart
anslag tillSveriges internationellt utvecklingssamarbete

uppgick till miljoner Prop.kronor1995/96 11 430
97:1. gick till1996/ u-länder ochDärav 95 procentca ca

Öst-till samarbete med och5 Centraleuropa.procent
övergripande målet för svenskt biståndDet höjaär att

fattigade folkens levnadsnivå. detta finnsFör uppnåatt
övergripande mål beslutats riksdagen:sex som av

medverkaResurstillväxt: till ökadAtt produktion av
och tjänster.varor

2. Ekonomisk bidra tilloch social utjämning: Att att
skillnaderna mellan fattiga och rika minskar och allaatt
får basbehov tillfredställda.sina

3. Ekonomiskt och politiskt bidraoberoende: Att
till länderna själva ska kunna bestämma sinatt över
ekonomi och politik skapa förutsättningar församt
självständighet.
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medverka tillsamhällsutveckling: AttDemokratisk4.
biståndsanslaget 1995/96Fördelning av utveck-möjlighet påverkafår bättremänniskor attatt

nationellt.regionalt ochsåväl lokaltlingen som

hushållningtill framsyntbidraAttMiljöhänsyn:5. en
miljön.ochmed naturresursemabiståndMultilataralt Bilatoralt

bistånd viaSida54%
V30% könsrollsperspekti-Attmellan könen:6. Jämställdhet

genomförande, uppföljningplanering,skall beaktas ivet
biståndetoch utvärdering av

bilateralAnnat
bistånd9%

hållbarför integreraProgram att
biståndBilateralt biståndi alltutvecklingviaenskilda 7%org.

bidra till bätt-svenskt bistånd skaAmbitionen är att en
Huvuddelen detutveckling.hållbarmiljö och avenre

procent kanaliserascabiståndetsvenska 66 genom
Sida.utvecklingssamarbeteinternationelltStyrelsen för

bistånd via Sida 1995/96bilateraltFördelning av utvecklinghållbar iFör integrera strävan motatt en
ochövergripande policyutarbetatbistånd har Sidaallt en

mellankopplingamabetonarhandlingsprogramettsocialövr12% sominfrastruktur15%
sociala och ekonomis-utvecklingsfrågorochmiljö- samt

och jämställdhetfattigdom, demokratika aspekter somHälsa10%
mellan könen.

allautveckling skahållbarMiljö- och13% iNaturbruk integreras
decentraliseratför dettabiståndsinsatser. Ansvaret är

Utbildning9% enheter Sida.ligger allaoch inompåorganisationeninom
speciell miljöpolicyen-iinnssamordna arbetetFör att en

Förvaltnings- handlingspro-för revideringharövrigt het, bl.a.7% avansvarsom13%uppbyunad
arbeteutveckling. harför hållbar Dessutom ettgrammet

Sida.påbörjatsmiljöledningssytemmed inomEkonomiska Katastrofbiälp15%
reformer6%
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biståndet hållbar utvecklingstödjaHur kan

storska-fördelar. Menbistånd hållbar vattenkraft innebärriktning och storaförändra iAtt svenskt är en
återstår kraftverksdammarenergilösningar,långsiktig mycket liga t.ex.Fortfarande somprocess.

blivitDammbyggen harsamtidigt problem.både förändringar skaparpolicy praktiskaarbete, med och
ifrågasatta 90-underomdebatterade ochbiståndsområden alltmerenergi,inom transporter samtsom

måste i och lederingrepptalet. De innebär naturentrovärdig storajord- och skogsbruk. För att vara
samtidigtbefolkningsomflyttningarbiståndspolitiken ofta tilli hand med storahandäven en

ofta begrän-energiproduktionhållbar livslängden för ärutveckling.politik förnationell som
medförtharkring dammbyggen atti sad. Debattenproduktions- och konsumtionsmönsterDagens

politiksinhållbara. Sverige Världsbanken omprövatDärför bl.a. ochi-länder inteSverige och andra är
biståndfrågor. svensktinomsvårt bistå i l dagmed teknik och dessa ärofta u-Iändernahar att man
damm-hållbar stödjarestriktiva med storatill utveck- mycket attutvecklingsmodeller leder nyasom

projekt.ofta ovilligadessutomling. U-länderna att satsaär
biståndet bidra tilleffektivt ska kunnaFöri Följdenteknik inte prövad i-länderna. attärsom

internationellhållbarbiståndet utveckling behövs ökadtekniskastöder traditionellakan bli att sam-
lämpligalösningarifrågasätter utifrån vilken attmiljö- och äri typlösningar dag somavsyn omsom

exportkrediter.gäller förhållbarhetsaspekter. stödja. Detsamma
mycket energibehovU-länderna har i dag stora

områden biståndi svensktPrioriterade med direkt anknytninghundratals projekthar ökat och
särskilt miljöan-stöds för närvarande.till Agendaunder de EttPrioriterade områden för biståndet 21närmaste

försöks- ochtill metodutveckling,används främstjord- och skogsbruk, slaghållbartåren är vattenresurser,
pilotinsatser.miljöfrågor, miljöanpassadmiljö, urbana energi-marin

för allaobligatoriskaMiljökonsekvensanalyserbeto--produktion dessa områdenkonsumtion och Inom är
förockså metodutvecklingbiståndsinsatser.institutionsutveck-kapacitets- ochsärskilt kunskaps-, Det pågår attnas

biståndet,utvärderingenmiljöaspekterenskildasamarbetsländema liksom stöd tillling iintegreraorgani- t.ex.i av
användning miljöindikatorer.sationer. genom av

uppbyggnadmed Agenda 21-anknytningInsatser är
resursbas, miljöunder-ochmiljöekonomiskt programav

åtgärderPraktiska enskildastöd tillrad ländervisningsinsatser i samten
samarbeteSida har också inlettSyd.hållbar utvecklingmed anknytning tillBiståndsinsatsema organisationer i ett

113



Samarbete internationellamed svenska och aktörer

det totala svenska biståndet knappt fjärdedelAv går en
internationella främst FN-systemetinomgenom organ,

Sida dessutomsamarbetar med både internationella
biståndsorgan och enskilda NGC.organisationer
"Global Partnership" exempelWater på intematio-är ett
nellt samarbete vattenresursområdet, där radinom en
aktörer sekretariatet förlagtDetingår. ärgemensamma
till Sida Stockholm.i

Bland Sidas samarbetspartners flertalet1500 ärca
företag, folkrörelser,svenska. hög-Det organisationer,är

skolor och myndigheter, har expertkunskaper påsom
olika områden.

Exempel

Stöd till i Nigerdeltatresurscentra

Naturskyddsföreningen stöder sedan 1995 lokal-
befolkningens kamp för god livsmiljö ien

tvåNigerdeltat. Sedan samarbetar medman
den nigeriska organisationen Environmental

med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Rights Action ERA i lokalt utvecklingspro-ett
Exempel projekt området hållbar utvecklingpå inom är jekt.
samarbeten kring miljöfrågor, utbildningsinsatsermarina Fem planeras i Nigerdeltat,resurscentran där

miljöstatistik samarbete mellan svenska ochsamtom lokalbefolkningen erbjuds information och utbild-
utländska kommuner miljöområdet. Andra aktiviteterpå ning. De ska bl.a. kunna lära sig odlaatt grö-nyaramkrediter med miljöinriktning till utvecklings-vissaär

inbringador, kan vid försäljning.som pengarbanker, exportfrämjande ekologiska produkter frånav u- framgångsriktProjektet har hittills varit och fyraländer för stimulera miljöanpassad han-insatsersamt att
redan klara. Modellen medcentra är resurscentradel. Sida stöder också internationella kurser miljöom-på
troligenkommer spridas vidare till andraattrådet för miljöinvesteringar Central-isamt programmet

områden i Nigeria.Östeuropa.och
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Stöd via icke-statliga organisationer i i Exempel
,Omkring får statligt stöd till bistånds-300 organisationer

Östverksamhet och Syd. detCa 15i procent av sven-
Polsk-svenskt samarbete lokal Agenda 21ska biståndet gick omolika svenska icke-1993/94 på viasätt

statliga Stödet tillorganisationer. organisationer Sedan hösten -94 kommunersamarbetar i de sjusom
arbetar området miljö- och hållbar utvecklinginom Östersjökusteni länen längs polska sjuoch län i
mottagarländema kanaliseras till del enskildaviastor södra Sverige, kring lokal Agenda 21 och kommu-

har också bidragit tillSverige. Dettaorganisationer i att åttanalt miljöarbete. förstal fas samarbetaren par
bredda det svenska ideella arbetet med dessa frågor. pilotkommuner kunskapsutbyte och kon-av genom
Exempelvis kyrkliga och Fackföreningarorganisationer miljöområdetprojektkreta inomsamt t.ex.
ñnansierar dessutom biståndsinsatser bidrag frångenom avfall, avloppsrening och energiteknik. Utbytet sker
medlemmarna.

både inom respektive och vidvänortspar gemen-
seminarier för hela projektet.sammanivåUtvecklingssamarbete lokal

ocksåKommunerna frånhar utbytt erfarenheterSvenska kommuner har omkring 1000 vänorter varav ca skolområdet arbetet med all-samt att engageraÖsteuropanorden och och Baltikum.700 200 Frågori i
mänheten i Agenda 21-processen. Man har dessut-Agenda och miljö blir allt vanligare inslag21 iettsom

tagit fram studiematerial förett gemensamtomvånortssamarbetet. vänortssamarbeten medAv 60ca
lokalt arbete. Som led i projektet har antalett ettpolska kommuner exempelvis flertalet från miljö-utgår

mål-kurser Agenda 21 genomförts förtematfrågorna. Andra vanliga samarbetsområden demokratiär
kommunala politiker tjänstemän,ochoch förvaltning, utbildning skol- och kulturutbyte. grupper somsamt

journalister; -lärarfortbildareSvenska kommuner kan lärare ochstatligt stöd för fördjupat samt gym-
Östeuropa.vänortssamarbete med kommuner de nasieelever.Avi

bidragentotala till sådana vänortsprojekt gick1991-96 l projektets andra fas sprids erfarenheterna
till demokratiområdet, till mil-36 25 vidare tillprocent alla de 300 kommunerna i Polens sjuprocentca

jöområdet, till skolan och sociala sektorn,22 12 Östersjölän.procent Målet initiera lokalt Agenda 21-är att
till infrastruktur till näringslivs-5procent samt procent fårarbete i samtliga kommuner. Samarbetet stat-

samarbete. Totalt utbetalades miljoner kronor.70 På ligt stöd Sida och Svenskasamordnasgenom av
regional flera landsting engagerade samarbetenivå iär kommunförbundet Foundation Support ofsamt

Östeuropa,med främst sjukvårdsområdet.inom Local Democracy FSLD i Szczecin.
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handelI.2 Internationell

gradmiljöområdet högreoch avtalhandelsreglertill förutsättning-Handelspolitiken bidra bättre ikan på
stödja varandra.hållbar utveckling globalt.för enar

oftahandelsvillkoren förutsätterförändramiljöpolitis-grundläggande Att inne-Sverige verkar för att att
I avtal påverkas. viktigasteinternationellahållet Deska integreras i detprinciper bättreka sättett i avta-J

utrikeshandelför svenskförutsättningarlen skaparWTO och ihandelssamarbetet inominternationella ärsomE
Generalochhandelsregler AgreementGATTEU:sEU:s fördrag. on2 med andra multila-Trade tillsammansTariffs and vilketEU:s inre marknad ochför handelRegler

J Världshandelsorgani-handelsavtal förvaltasteralakonflikt nationell mil-i medinom WTO kan komma avZ kemikalier, WTO.gäller handel medjöpolitik, bl.a. detnär sationen,
T1 och avtal miljö-internationella handelsavtaldaggenmodifierade organismer Ilivsmedel framställda påäravJ

mycketområdet fortfarandebilar. iavgaskrav tvåsamt system,separata som-I
uppfattasmiljöområdetsamverkar. Reglerhållbarhetsre- liten gradmiljö-kravet ochSverige driver på-l
Därförfrihandeln.ofta inskränkningarfortfarandeinvesteringarinternationellagler i det avtal i ärZ somom som

deomfattningdet viktigt WTOOECD. integrerarförhandlas inom i störreatt
Z miljöavtalinternationellaförgrundläggandebistånd imiljöanpassad produk-Svenskt stöder principerna
C7 dessaarbete. viktigastefrån förbättrad infor- Detu-Iänder principertion och samtexport sitt är:av

PPPbetalarförorenarenhandelssamarbe- Principeninsyn i internationelltmation och attom
Försiktighetsprincipente.
Substitutionsprincipena

och ländersinternationellt samarbetePrincipen om
måste samverkahandelsreglerMiljö- och differentierade ansvarmengemensamma

hållbarnaturresursaspektemamiljö- ochomfattarländerna Syd mycketSvensk handel med Förutom påi stör-
internationell han-reglerna förutveckling det viktigtpåverkarbiståndet handelnbelopp Genom vi är attän pro-re

internationella konventionerandra delar delduktionsförhållanden, miljö och ekonomi integrerar röri somav
gäller frihetenarbetsförhållanden.Därför handel Detvärlden, organiseramåste attpå något tex.sättän annatmer

arbetsmiljöILO-konventionen, ochfackföreningarför hållbar utveckling.och bistånd samverka sig ien
barnarbete barnkonven-reglerskapa säkerhetfrihandel, kan bidra till FN:sstöder iSverige motsamtattsom

utveckling. Frihandel kanförutsättningar för hållbar tion.t.ex.
icke-statligaviktigtoch Likaså dettillträde till exportmarknaderförbättra u-ländemas organisationerär att
möjligheter påverka detNGOzs ochfårSamtidigt internationellavälståndetdärmed öka insynmåste större att
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internationella handelssamarbetet detta ändamålFör
behöver forum för dialog skapas.nya

hållbar utvecklingHandel och
i 21-dokumentetAgenda

Agenda handel och hållbar utveckling fram-21 tar upp
förallt kapitel betonas bl.a. betydelsen han-Däri av
delsliberalisering för hållbar utveckling,att attgynna
förbättra u-ländernas tillgång till exportmarknader, att
internationell handelspolitik och miljöpolitik ska stödja
varandra främja dialogen mellan affärslivet,samt att
biståndssektom och miljörörelsen. Agenda betonar21

handelsåtgärder har samband med miljönnäratt som
vidtas, ska dessa inriktas miljöproblemens grundor-på
saker, de leder till omotiverade handelshinder.så att

Konflikter mellan nationella miljökrav
EU:s inre marknadoch

harmonisering handelsregler betydligt läng-EU:s gårav
Reglerna för marknad har denWTO:s. EU:s inreänre

innefattaroch direkta inverkan möjlighe- handelsområde miljö- och hållbar-Sverigespå påstörsta mest som
förställa miljökrav produkter. Syfte med den hetsaspekter kan därför betydelse, inte minstpå inreter att stor

marknaden åstadkomma helt fri rörlighet för utvecklingen Syd. för närvarandeOECDInom pågåriär att
Svenska miljökrav produkter förhandlingar avtal reglerar internationellakan kommapå i ettvaror. om som

konflikt med fria rörlighet. där lyft fram miljöfrågoma. Bl.a.Sverigeprincipen investeringar,om varors
Exempel konflikter föreslås bestämmelse ska förhindrahandel med särskildpå uppstått rör attsom en som
kemikalier, framställda genmodifierade för attrahera utländskalivsmedel länder sänker miljökrav attav

avgaskrav bilar.organismer på investeringar.samt
till första handdel den svenskaEn iexporten u-av

Miljökrav vid internationella investeringar och stats- Öst- får stödländer och Centraleuropa statligtsamt
stödd exportfinansiering exportkrediter och kreditgarantier. sådanFör attgenom

Värdet internationella investeringsflöden statsstödd exportfinansiering ska bidra till bättre miljömycketärav
det samlade hållbar bör miljökonsekvensbeskrivning-biståndet. Internationella regler och utvecklingstörre än
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genomföras och beaktas vid kreditprövningen.ar Exempel
bör detDessutom kreditgivande landets miljölagstift-

tillämpas, de fall den ställer högrening krav lag-i än
Stöd till internationella hållbarstiftningen projekt fördet land handeltill.i gårexporten

AB Svensk Exportkredit SEK halvstatligtär Här följerett exempel internationella projekt för att
för exportkrediter.institut SEK miljö-1996antog utveckla arbetet hållbarmed handelen och utveckling.

plan, ska bidra till miljöhänsynstagandeninvägaattsom Projekten finansieras Sverige det svenskaav genom
exportfinansiering.i biståndsorganet Sida, i bistånds-samarbete med

och handelsorganisationer i andra europeiska länder.hållbarStöd till produktion i Syd
dag kortsiktigI exploateringpågår ochnaturresurserav

miljöförstörande Panelproduktion Expertbåde Trade andoch u-länder.i U- on
länderna beroende Sustainable Developmentexportinkomster,är i ettav men
längre perspektiv inkomsterna värdetintemotsvarar En expertpanel för hållbarhandel och utvecklingav
det naturkapital rovdriftutarmats påsom organiseras Världsnaturfondengenom WWFresur- lnter-natio-av

och miljöförstöring. Produktionen innebär dessutomser nal. Panelen samlar för enskildarepresentanter
ofta exploatering arbetskraften, dåliga lönerav genom organisationer NGO:s och forskarvärlden liksom
och hälsofarlig arbetsmiljö. fall kanI vissa exportpro- regeringsrepresentanter i personlig kapacitet för att
duktionen motverka möjligheten till självförsörj-även bidra med analys och rekommendationer till WTO:s

med livsmedel.ning t.ex. kommitté hållbarför handel och utveckling CTE.Ett sikt förbättra produktionsförhâllandensätt påatt
u-ländema skapa bättrei möjligheterär att att exporte-

producerats NGO Centre Trade andmiljöanpassatpå ettra varor sätt.som on
kan ske SustainableDetta DevelopmentEU-marknadens importkvoter,attgenom

de fall dessa begränsar u-ländemasi prioriterar Ett för informationexport, center handel och miljö drivsom
miljöanpassade produkter. Svenskt bistånd stöder för- international Union for Conservation of Natureav
bättrad dialog och information kring handel och miljö lUCN i Geneve. Centret ska särskilt sprida infor-

uppbyggnad miljöanpassad produktion, försälj-samt av mation WTO:s arbete och specielltär inriktatom
och miljömärkningssystemningsorganisationer Syd.i enskilda organisationer NGO:s i u-länder.
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fortsättningExe pelm

siktiga avtal. Producenterna förbinder sig dessutom
Trade ManualEco Övergångfölja vissa sociala villkor. till ekologiskatt

Eco Trade Manual ocksåhandbok handel och odlingär stimuleras särskild premie.en om genom en
miljö tagits fram i samarbete mellan Sida och Liknande organisationer finns i flera länder.som
bistândsorganisationer Mål-i Norge och Holland. Grundare till den rättvisemärkningensvenska är en

främst och exportorganisatio- områdetär rad organisationer inomexportörer internationell soli-gruppen
i u-länderna. bistånddaritet och kyrkliga organisationer ochsamtner

konsumentorganisationer.

QuickEnvironmental TextilesScan -
"Environmental Quick Scan Textiles" är rapporten Bistånd till miljöanpassad produktion och- export

detaljinformation bestämmelser, miljö-som ger om
standards, tekniska lösningar och förpackningskrav förStöd ekologiskt frånodlade produkter Afrika

textilområdet. Målgruppeninom producenter,är frånProduktion och ekologisk bomullexport av
leverantörer, och importörer inomexportörer textil- fårUganda och Moçambique svenskt stöd. Bomullen
branschen. Rapporten samproduktion hol-är en av den första exportprodukten i projektär ett större somländska CBl och Sida. ska främja produktion och ekologiskt odla-export av

frånde produkter Afrika.
Rättvisemärkning TradeFair småbönder1995 deltog 4000 i Uganda ochca-

200 i Moçambique i projekt för odling och exportRättvisa En certifieringsorganisation främjar avsom
bådaekologisk bomull och intresset i län-storträttvis handel främstmed jordbruks- var

Frånderna. Uganda exporterades dessutom ekolo-produkter bildades i Sverige 1996.
giskt odlad Projekten genomförs i samarbeteRättvisemärkta produkter köps direkt sesam.
med lokala organisationer och Sidas stöd har främstfrån småbönder och kooperativ till ett

rådgivninginneburit teknisk och marknadskontakter.minimipris ligger världsmarknadsprisetöver ochsom
får lång-producenterna möjlighet till krediter samt
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1.3 livskvalitetHälsa och

med hälsa, miljö ochkoordinera arbetetbättre sätt sam-utbildningsnivå,vårVårt välfärdssamhälle och goda för-Istället för enbarthällsekonomiska förhållanden. att
tillsynsorganisa-lagstiftningen och välutveckladen detrehabilitering och behandlinglita sig på sär-är av

förhållande-till Sverige hartion har bidragit att en förebyggandebetydelseskild påatt satsa program.
hälsotillstånd blandvis god miljö och ett gott

Hälsotillståndetmånga i Sverigeandra länder.befolkningen jämfört med
w emellertid.Ojämlikheten i hälsa ökar utbildningsnivå, lag-välfärdssamhälle och godaVårt vår

sällanAgenda 21-arbetet fokuserarDet lokala harvälutvecklad tillsynsorganisationstiftningen och en
å folkhälsofrågor. sektorsövergri- förhållandevis hälso-intresset för harMen ett bidragit till Sverige ett gottatt
å jämfört med andrabefolkningentillstånd blandökar i kommu-pande förebyggande folkhälsoarbete många

flertalet människor.förbättras förländer. HälsolägetnågonMånga bildat formkommuner har avnerna.
Z olikaskillnaderna hälsotillstånd mellanSamtidigt ökar ihälsoråd hälsosam-och oftast landstingsanställda
-n finns för ojämlikhetemaoch det risksociala attmånga håll.finnsordnare grupperJ framtiden.hälsa ökar ii ännusannolikt mermiljöbetingade ohälsan liggerDen4 delvis felak-vanliga sjukdomar berorFlera påvåraavnivå. Kunskapen fortfarandeoacceptabelt hög är-4 en

arbetsställ-stillasittande liv,kostvanor,tiga monotonapåverkasZ dålig olika samverkandehur hälsan avom
fysisk befolkningenoch för lite aktivitet. I iningar stortmiljöfaktorer.

alkoholoch brukkostvanor,har rökvanor,Z motion avframgångsrikt 21-arbete förutsätterEtt Agenda
riktning deutvecklatsoch andra drogerD i positiv senas-miljö- hälsoperspektivet.integrering ochaven före-drogvanorungdomarsLarmrapporteråren.te omockså nödvändig, bl.a.Internationell samverkan är dock.kommer

gränsöverskridande föroreningarför minska samtatt
hälsofarli-för miljö- ochskapa regler svåra påvisaoftaSamband miljö hälsa attgemensamma -

produkter.ga hör hjärt- ochfolksjukdomamaTill de Sverigeistora
infektionssjukdo-ochkärlsjukdomar, allergiercancer,

i 21Hälsa Agenda betydelse förMiljöfaktoremaspsykisk ohälsa.samtmar
outforskad.relativtdessa sjukdomarsambandet mel- uppkomstenKapitel Agenda betonar det6 21 äri nära av

effekten miljöföroreningarbefolkningsökning Svårighetemautveckling. snabblan hälsa och En påvisai att av
samband skulle saknas.för- innebärfattigdom eller överkonsumtion Påkombination med inte sättatt samma

kända. Oftahälsoeffekter dåligtföroreningarskapitel framhålls bl.a.hälsoproblemen. I 6 mångaärvärrar att
för litenför enstaka föroreningtill för ocksååtgärder sektorsgränsema exponeringenmåste på äröver att ett en
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för hälsoeffekter.kunna förklara eventuella Det Medellivslängdäratt
riskfaktorerden sammanlagda effekten olikamångaav

avgörande.ärsom Japan
riskfaktorer med livsstilsfakto-Ibland samverkar Frankrikeyttre

SchweizDärför behövs oftaradongas med tobaksrök.rer, ex. V
"Spanienkombination olika åtgärder för minska vissatt enen av Australiensjukdom eller ohälsa. finns också påtagligaDettyp av Norge

Nederländernabrister vad människor faktisktkunskapernai om expo- Italien
traditionför miljön. Miljöövervakningen hari Kanadaneras av

Finlandinriktad miljön sådan, och intevarit på sär-mest som Österrike
omfattningskilt studerat vilken människor Beligeni exponeras Storbritannienför olika ämnen. USA

Nyazeehnd
väsuysmandmiljöfaktorerSjukdomar orsakassom av Danmark

Portugalsökområdet till ohälsa med ganska tydligBegränsas 2 MånHand äümyskhnd E: Kvinnorkoppling orsaker har följandetill miljöbetingade pro- eBrasilienblemområden särskilt angelägna.utpekats Qsom iKenya
beroroch luftvägsbesvär. ökar snabbt ochAstma Dew 50 60 70 80

bl. luftföroreningar såväl utomhus.inom-på soma.
Ökningen respektiveoch orsakarhar såväl den domar 50 000Lungcancer. ägt trots att cancer3 rum

säkerligendödsfall Miljöfaktorer haraktiva rökningen har minskat. 00020 år.passiva persom
eftersomför sjukdomamas uppkomst,Maligna Antalet fall ökar, sannolikt betydelsemelanom. på° men

mil-räknas degrund solningsvanor. sambanden påvisa intesvåraär att somav ogynnsamma
Olycksfall skador. jörelaterade.och°
Upplagring svåmedbrytbara människo-iämnenav

miljöfaktorer hälsoproblemNågrabefaraskroppen och näringskedjor påverka kom- gersomi
för häl-miljöfaktorer har betydelsefinns Till demande misstankarDet mångagenerationer. påver- somom

hormonsys- hör:kan bl. immunologiska mekanismer,på a. san
kvävedioxid och marknärafosterutvecklingen. Utomhusluft. Partiklar,fortplantningen ochtem,

förförsämringar tillståndetoch upphov tillförhållande till hur dör sjukdomarI många avsom av ozon ger
luftvägsbesvär. Diesel-med ocholycksfall totalt de fall betecknasSverigei står astmasom som personer

de källor-trafiken och småskalig Vedeldningmiljörelaterade för blygsam andel. dör 600T.ex. är störstaen ca
cancerframkallandetrafiken årligen, medan hjärt- och kärlsjuk- till utsläppi ämnen.personer na av

121



Del Agenda 21 i Sverige

Inomhusluft. svenska befolkningen befinnerDen sig-w
inomhus tiondelar dygnet. Nästani genomsnitt nio av

halv miljon svenskar upplever besvaradesig såen av
inomhusklimatet de får olika hälsoproblem. Fort-att
farande kunskaperna otillräckliga hur olika mil-är om
jöfaktorer samverkar. småhus liksom lägenhe-Många

flerbostadshus har högre radonhalti änter
Socialstyrelsens riktvärde för olägenhet. InomSanitär
arbetslivet finns utvecklat med gränsvärden,ett system
åtgärdsprogram och skyddsombud för förbättraatt
såväl inomhus utomhusmiljön.som

ÖkningenStrålning. malignt melanom kan härledasü av
till ökande grad för UV-strålning,vi i utsätteratt oss
och UV-instrålningen ökaratt uttunnatp.g.a. ozon-
skikt stratosfären. ozonlagretOmi uttunningen av
fortsätter förhållandena för-kommer ytterligareatt
sämras.

Under goda säkerhetsförhållanden hälsoriskema vidär
drift kärnkraftverk låga, vid olyckor ochstörreav men
sabotage kan konsekvenserna bli mycket stora.

Hög folkhälsoproblemarbetslöshet nytt

framstårhöga arbetslösheten hotDen ett nytt stortsom
folkhälsan. förståelse vadkräver vidareDenmot en av
kan ohälsa och fokuseringskapa åtgärderpå motsom en

ojämlikhet levnadsvillkor, ekonomisk och dåligi stress
självkänsla bidragande orsak till ohälsa. Parallelltsom
med arbetarmänniskor arbetslösamånga mångaäratt

dem har arbete mycket övertid och riskerar där-av som
med också hälsoproblem.
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Trafikskador och hälsoeffekter. hur dessa skall förslag till hur målenprioriteras samt ge
d. personerCa de28 dödliga ska förankras,600 följas och utvärderas.procent uppnås,v. s. av upp

olycksfallen orsakas trafikolyckor. Dödsrisken för fot-av
Lokalt och folkhälsoarbeteregionaltoch cyklister och för8gängare gångerär större mope-

der och motorcyklister högre för bilister,15 Traditionellt har landstingen, den regionalagånger än ärsom
räknat tillryggalagd sträcka. Trafiksäkerhetsarbetet myndighet med för vårdfrågor, också förper ansvaratansvar
de har, ökande biltrafik, lett20 till folkhälsofrågoma regional Alla landsting har,årensenaste påtrots nivå.en

antalet dödsfall trafiken totalt minskat. eller färd med, framFort- handlingsplaner förinom detatt iär att ta
farande förorsakar emellertid det antalet trafik- förebyggande folkhälsoarbetet.stora
olyckor lidande och oacceptabelt samhälls- lokal har för det förebyggande folk-Påstort nivå intressetstora
ekonomiska förluster. hälsoarbete ökat markant det årtiondet.senaste

Luftföroreningar från trafiken har beräknats orsaka Framförallt handlar arbetet höja medvetandetattom
mellan -och cancerfall300 2000 folkhälsofrågorSverige. för de existerandeår i inomper om ramen

åtgärda trafikens bullerproblemAtt dag både tek-iär
niskt och mycket kostsamt. Nära 250 000svårt män- hälsorådKommuner med respektive
niskor lever med trafikbuller dBA40 handlingsplan för folkhälsapå minst i
bostaden.

AntalOrganisation folkhälsoarbetetav 120
inrättades särskildI Sverige central myndighet1992 en

för folkhälsofrågor, Folkhälsoinstitutet, med uppgift 100att hälsorådförebygga sjukdomar och ohälsa och främja hälsa för
alla. Särskilt angeläget minska ojämlikheter hälsa.är iatt 80

arbetar bla. med hälsofrågorMan kopplade till miss-
bruk/beroende, rökning, miljö, skadeprevention, och 60sex
samlevnad och har särskilda för kvinnors,man program

sbams, äldres respektive invandrares hälsosituation. 40 g
HandlingsplanArbetsrelaterad ohälsa handhas centralpå nivå av å

Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet. Av åtra- 20
8dition har arbetsmarknadensäven parter ett stort enga- é
Qarbetsmiljöfrågoma. oigemang

NIaåâeåaåêaeeaåeLO Ol V V7 LDFstatlig utredning har nyligen tillsatts medEn uppgift
v-l|-4F1r-|F1t-rrFr-1F|v-4u-(-lförslå nationella för folkhälsoutvecklingenmålatt samt
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påExempel lokalt folkhälsoarbete

Möjligheten har utnyttjats arbetslösa, mindreStiftelse för folkhälsa i Helsingborg av av
företag och under tid tjänst-tarav personer som en1993 bildade Helsingborgs kommun stiftelse fören
ledigt för förverkliga projektidé.att För närvaran-enocksåfolkhälsa frånrepresentantersom engagerar

igångde tjugotre olikaär projekt eller under plane-bl.a. landsting, näringsliv, frivilligorganisationer,
ring Någrainom projektvaggan. exempel produk-ärkyrka, försäkringskassa och arbetsförmedling. Man
tion video och handledning för lokalt Agenda 21-avhar ett tätt samarbete med kommunens Agenda 21-
arbete arbetsmarknads-samt och miljöprojekt försekretariat. Grunden för arbetet helhetsper-är ett
invandrare.spektiv olika faktorer förutsättningarna förärsom

hälsa och livskvalitet: gemenskap, personlig utveck- Livsmiljö Sundsvall
ling och makt sitt liv,över även t.ex. god livs-men en Det statliga Allergiutredningens demonstrationspro-miljö.

jekt och folkhälsoprojektet Sunda Sundsvall utgjordeHuvuddelen gårverksamheten sti-ut attav
startpunkterna för integreratett hälso- miljöar-ochmulera olika viktiga aktörer i samhället arbetaatt

Sundsvallsområdetbete i under ledning Miljö-avmiljöfrågor,med hälso- bådeoch i den verk-egna
och hälsoskyddskontoret plus landstingets sam-häll-samheten och i olika samarbetsprojekt. Exempel
smedicinska enhet. Landstinget i Västernorrlandsådana aktörer lärare, inomär frivilligorga-personer

försvarade starktett stöd hälsoplanerareattgenomnisationer och personalchefer företag. Ett viktigt
och samhällsmedicinska läkare deltog i projekten.arbetssätt är att skapa och nätverk förstötta där-att
Bland de konkreta projekten kan Bostads-nämnas:igenom utveckla nyckelpersonernas arbete med att
områdesprojekt med inriktning boendeinflytandemedborgarna i miljöfrågor.hälso- och Somengagera
och lokalt miljöarbete, intervju imedborgareav eninspirationskälla och verktyg har stiftelsen tagit fram
stadsdel i Sundsvall deras synpunkter kom-omolika studiematerial.
munal detaljplanering, allergiförebyggande insatserframgångsrikEn aktivitet den "Projektvagga"är
med tyngdpunkt miljöyttre och bostadsmiljöDen fårstartat. har projektidéer tillgång tillman som

Agenda 21-arbetet mångalever vidare mednukontorsplats med dator och telefon, fax och porto etc
olika delprojekt under samlingsnamnet Livsmiljörådsamt och föruppmuntran att utveckla projek-en Sundsvall.tidé, söka samarbetspartners och finna finansiering.
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kommunala förvaltningarnas verksamhet. Antalet Exempel
kommuner bildat lokala folkhälsoråd ökarsom

Svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbetesnabbt. hade hälften kommunerna1995 änmer av
fonn hälsoråd. Vanligen fungerar dessa räd- 1991 120någon Nätverket bildades samlar i dagav som ca

givande, under kommunstyrelsen. tredje-I två 80-talsorterar olika organisationer. Dit hör landstingen, ett
delar kommunerna fanns eller flera hälsosamord- kommuner och organisationer och stiftelserav en somen

oftast landstingsanställd. fjärdedel kom-Ennare av med folkhälsa. Arbetet i nätverket bedrivsarbetar
hade skriven handlingsplan för den lokalamunerna en tvärsektoriellt. Viktiga uppgifter utveckla detär att

folkhälsan. erfarenhetsutbyte,lokala folkhälsoarbetet, gynna
lokala Agenda 21-arbetet oftasaknar däremotDet folkhälsofrâgorna förs iverka för allaatt sam-uttalad hälsodimension. viktig uppgift för fram-Enen folkhälsofrågor införhällssektorer och beaktasatt

tiden blir folkhälso-samordna lokalt och Agendaatt viktiga beslut.
21-arbete.

häIsoskyddstjänstemannaförbundetSamverkan och dialog Miljö- ochkrävs

området miljö och hälsa bör frånStrategier häIsoskyddstjänstemannaförbundetinom Miljö- ochutgå
faktiskamänniskors livssituation vilket medför hänsyn yrkesorganisation förMHTF är en personer som

till den dubbla belastning för med föro-många utsätts arbetar med miljö- och hälsoskydd, främst lokalt
såväl arbetsmiljö och utomhus-reningar i inom- privat.som regionalt och centralt samtävenmen

miljö. Huvuddelen medlemmarna tjänstemän inomärav
Behovet samverkan miljö- och folkhälsofrå-inomav oftastlokal och regional förvaltning och de arbetar

ökar, besparingstider, för förhindrainte minst i attgor både miljöfrågormed och hälsoskydd.yttre
olika överlapparåtgärder varandra istället för för-att att 1920. bärandeOrganisationen bildades redan En

stärka varandra. Olika nätverk spelar här roll, tillstoren olika utbildnings- och infor-del i verksamheten ärexempel förnätverken skadeprevention och allergiföre-
Många förbundets medlemmarmationsinsatser. avbyggande arbete, Svenskt nätverk för lokalt

21-arbetetdeltar aktivt i det lokala Agenda somFolkhälsoarbete, Folkhälsoarbete medelstora städeri
ocksåpådrivaresamordnare, och och harexperter enFolkhälsoarbete städer. Arbetslivets olikai störresamt

och redovisa resul-viktig roll det gäller att mätanärbedriver omfattande arbete för förbättraparter ett att
också omfattande internationelltMan hartat. ettmiljön och hälsan.

International Federation ofsamarbete thegenom
Environmental Health.
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Hållbara||.1 konsumtionsmönster

Agendans kapitel under och och9 energi itransporterMånga miljöproblem i dag förknippadeär med kon-
kapitel avfall.21 omsumtionen och energi, bl.a. orsakarav varor som

diffus spridning avfallsprodukter och miljöstö-av Hushållens konsumtion orsakar hälften utsläppenav
randem ämnen.

dag de svenska hushållens konsumtionI står energi,avVissa typer produkter börjathar miljöanpassasav och produkter förräknat hälftentransporter grovt avZ under 90-talet. gåttUtvecklingen har snabbt och en utsläppen till luft och Resultatet bl.a. dif-ärvatten. enå viktig drivkraft har varit efterfrå-konsumenternas fus spridning avfallsprodukter och miljögifterav som
gan. kan åtgärdas åtgärder punktkällor.inte motgenomz Utvecklingen miljömärkningssystem har haftav det följande koncentrerar framföralltI hus-vi påoss"fl stor betydelse för vägledaatt konsumenterna och hållens konsumtion produkter. Energifrågornaav
driva produktutvecklingen. behandlas ekono-H3, II.5,i avsnitt i avsnitttransporter-l

En grundläggande orsak till miljöproblemen miska styrmedel, skatterär och IV.3i avsnitt-l pantsytem
vår höga materiella konsumtion. offentligFör upphandlinglösa proble-att IV.4.z i avsnittsamt

måste vår energi- och resursanvändning effek-men
z Livsstil och konsumtion hängertiviseras sammanavsevärt.
rn koppladeKonsumtionsmönster till livsstil ochKommun, handel, är näralokala föreningar samt

samhällsutveckling. svenska hushållen blir alltDe min-bostadsföretag har varit viktiga aktörer i det lokala
dre och allt fler. dag består genomsnittshushålletIarbetet med miljöanpassad konsumtion. av

och enpersonshushållen2,1 40utgörpersoner ca pro-
Mindre hushåll och bostäder innebärcent. mer resur-Konsumtionsmönster i Agenda 21-dokumentet skrävande byggande det krävs fler kök och bad-p.g.a.

Förändring konsumtionsmönster kapitel ytenhet4 och totalt boendeytor,itas störreav sett samtupp rum per
Agenda Till de åtgärder och21. rekom- högrei energianvändning för ochstrategier uppvärmningsom per

menderas hör utveckla miljömärkning, produktin- genomsnittliga boendeytanDenatt capita iperson. per
formation och konsumentlagstiftning öka bland de världen.Sverige isamt att är största
medvetandet hos konsumenterna. förordar bl.a. svenskarMan upplever tidsbristMånga Vardagen, vilketi

för återanvändning, och leder till åker bil utsträck-pant- retursystem, iprogram t.ex. störresamtman mer
miljöanpassad offentlig upphandling, miljöavgifter och köper färdiglagad och djupfryst bidrarning Dettamat.
-skatten ocksåKonsumtionsmönster bl.a. också till ökad miljöbelastning. Produktion ochitas trans-upp
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brukning, miljöfarliga kemikalier fall livs-i vissasamtHushållens bidrag till olika miljöprobelm
längd och prestanda.

Miljömärkning förbättrar konsumenternas möjlighe-
Energi ställa miljökrav. förockså produ-Det är sättter att ett

miljöanpassat produkter och till-TH-Å visacenten att att.VÖIÃT manvaravel
verkning. miljömärkning har ocksåFramväxten givitavtillP vatten möjligheter ställa miljökrav vid upphandlingstörre att

"tillN och sannolikt viktig förutsättning för denvatten varitr en acce-
lererande utvecklingen detta område.påvoc . Under 90-talet har miljömärkta produkter fått ett

NH: brett genomslag, framförallt dagligvaruhandeln. Godai
S miljöegenskaper har blivit viktigt försäljningsargu-ett

och dag finns miljömärkta produkter1400i överment
marknaden. Naturskyddsföreningens arbete medpå

miljömärkning och informationskampanjen "Handla
0 10 20 30 40 50 7060 1830 go miljövänligt" har haft betydelse. Sannolikt har detstorProcentuelltbidragtillproblemet

faktum det funnits parallella märkningssystem,tvåatt
livsmedel dag för hälften hus- medfört konkurrens stimulerat utvecklingen.står iporter nästanav av en som

hållens energikonsumtion.
Medvetna konsumenter miljöprofilhandel medÄven fritidsresoma ökar och gavorsak till detta är atten

Ökadfamilj och bor alltmer utspridda. kan efterfrågan miljöanpassade produkter frånEnvänner påannan
behovet komma eller till medvetna konsumenter ställer krav handeln ochi påatt ut naturenvara av som- nya

för koppla efter arbets- skapar affärsmöjligheter. flestaDestressigmarstugan, att även störreav en nya gros-
Ävenvecka. fritidsaktiviteter tenderar bli och butikskedjorna livsmedels- och dagligva-sist- inomsport attsom

alltmer organiserade och specialiserade och kräver ofta ruhandeln har dag miljöanpassade produktprogrami i
till speciella anläggningar. snabbt ökat andel försäljning-sitt sortiment, sinresor som av

fall har arbetat medI vissa även t.ex. varutran-en. man
Miljömärkning konsumenternager miljöpåverkan och avfallshanteringen buti-isportemas
möjlighet ställa miljökravatt kerna.

Miljömärkning innebär den märkta produkten exempel den svenska konsumentkooperatio-Ettatt är
uppfylla krav, specifika för produktgrupp, driver landets kedjor livsme-måste varje störstanen, som en av av

beträffande exempelvis utsläpp, och resursför- delsbutiker. revideratOrganisationen 1993energi- antog ett
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utvecklingstrenderfördelning ochKonsumtionen i Sverige -
efterfrågan ekonomi. 1995 motsvaradestår i Svenskdelenprivata konsumtionen för denDen största av

varit relativtBåde nivån konsumtionen harfördelningen den privata52,4 BNP. ochden procent avav
90-talet.konstanta under

hushållenskonsumtionFördelning 1995av energiförbrukningfördelningen familjstotalaExempel aven
Diverse ochvarortjänster8% Bostadl3%ny: llygbrånsle

vânne, etcLivsmedel.drycker,Fritid, 22%underhållning, tobak21% Fjårnågel 1%
10%kultur Pendeltåg3%el

BilbensinBeklâdnad,Transport. 15%skor6%samfärdsel16%

Fritidsbåt
Malbensin1% produktion,sjukvårdHälso-och 2% transporter
45%Möbler, Bostad.

hushållsartiklar7% bränslen,30%-°

Utveckla verktygenmiljöprogram kallat "Konsumentkooperationens
demiljöpåverkanhushållensmöjlig- minskaAgenda denna betonas konsumenternas För måste21". I att

välja de alterna-stimulerasenskilda konsumenternaheter påverka, bl.a. handla miljömärkta attattatt genom
förändrad efterfrå-miljöpåverkan.hararbetet med miljöanpassning Enprodukter, minsttiväven somavmen

resursef-förlängningen till utvecklinglederde butikerna. i av merganegna
och framställnings-och miljövänliga produkterhandel och lokalt fektivadet lokala arbetet har kommun,I

påskyndas politiskaUtveckling kankonsumtionsfrågor, metoder.föreningsliv ofta samarbetat kring genom
alternativ. lång-miljöanpassadeprodukter, beslutökad miljömärkta Enexponeringt.ex. som gynnaravgenom

krä-hållbara konsumtionsmönstersiktig utvecklingbutikernas och tävlingarsortimentinventeringar motav
Ävenförändringar bl.a. skattesystemet.sannoliktbutiker. Butiker med bra miljöarbete harmellan olika iver

förStandardisering behövsandra styrmedelbelönats med miljödiplom. attsamt
hållbara konsumtionsmönster.utvecklingenstödja mot
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De viktigaste miljömärkningssystemen Marknadsandel märkt med Svaneneller Bra Miljöval 1996
för konsumentvaror

Tväwie
Svanen: Den nordiska miljömärkningen administreras i

Sverige statliga SiS Standardiseringen i Rengöringsmedelav .,,,..____
Sverige. Sedan den första licensen utdela-

Toaleurengüringsmedel
des i september 1991 har 200 licen-över

."Ill/ Maskimfiskmedelgodkänts. Svanen finns för produktgrup-ser
kontorsmaskiner,per som pappersvaror, ren-

göringsmedel, möbler och inredning, värmepannor etc.
Bra Miljöval: Naturskyddsföreningen introducerade sin

miljömärkning 1988. I dag finnsdrygt

produktermo"
märkta med Bra Miljöval. Dit hor

dagligvaror, textilier och datorer, ochperson-eå tionell uppmärksamhet och spridning är ettgodstransporter elleveranser. /samt
z 7 resultat den kravspecifikation datoreravKRAV- Kontrollföreningen för ekologisk odling KRAV

tjänstemännens Centralorganisation,somideell föreningär har till uppgiften som ,
TCO, fram, ursprungligentog motiverad avkontrolleraatt produktionen ekologiskaav

" arbetsmiljöskäl.livsmedel och certifiera producenter.
Nyckelhålsmärkning Produktermat. haravKRAV-märkningen fått somhar genombrott 90-ett under

lågrelativt fårfetthaltsett och mycket fibrer förses medtalet och ekologiska livsmedel alla finns isorter deav
Nyckelhålet. Kriterierna har tagits framflesta avbutiker.större
Livsmedelsverket också administrerar systemet.som

Andra miljö- och hälsomärkningar
Miljöanpassade produktserierELOFF-strömsnål för energieffektiva produkter.

Flera butikskedjor har tagit fram produktserieregnaKriterier finns för kyl-frysar fönster.samt
marknadsför miljövänliga. Exempelextrasom man somDenna märkning har utarbetats och admi-

sådana produkter ekologisktär odlade livsmedel,nistreras NUTEK.5/ av
. miljömärktaäven med KRAV-symbolen.är/ somTCO -95 fungerar miljömärkningsom som

datorutrustning. fåttMärkningen interna-stortav som
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Exempel
mel-ska länkEkoTeamen utgöraTanken attgrannsamverkan för ärEkoTeam en-
ochmiljövänligtambition levamänniskors attlankonsumtionmiljöanpassad

praktiska lös-handling. EkoTeamet prövarpraktiskarbetemodeller för praktisktMiljö- eller EkoTeam är
uppoffringar.innebärainte behöverningar, somfrånhushåll,konsumtionsfrågor. Enmed t.ex.grupp

Iokal-sam-sprida sig vidare isedanLösningarna kanbostadsområde, människor arbets-eller ensamma
medstöder arbetetViktiga lokala aktörerhället. somstudiemateriai lärhjälpbildar Med ettplats ett team. av

studieförbund ochEkoTeam kommuner,miljö- och ärmiljöfrågor.konsumtions- ochsig deltagarna mer om
ActionGlobalOrganisationenbostadsföretag.t.ex.områdengår avfallshan-igenomEkoTeamet som

förspritt modellenochGAP har lanseratPlanoch resande.energianvändningtering, inköpsvanor,
också internatio-modelli Sverige. Denna ärEkoTeammål för sinSamtidigt desätter gemensammaupp

har flestländeroch bland denellt spridd somavfallsmängdenkonsumtion, halverat.ex. attsom
USA ochStorbritannien, Holland,finnsEkoTeambensinför-energianvändning ocheller reduceraatt

Sverige.brukning.

kräverminska.resursanvändningoch Detoch energiaspekter siniframtiden bör måste turI i stör-transport-t.ex.
dramatiskt.ökaresurseffektivitetenMärknings-miljömärkningen.omfattning inkluderas måstei attre

och miljö-till arbetsförhållandenhänsynsytem tarsom
behöver ocksåursprungslandproduktenspåverkan i

Konsumtionsfrågor 21-arbeteti lokala Agendadetutvecklas.
det lokalaviktig delKonsumtionsfrågor har varit aven

resursanvändningenEffektivisera spridaofta handlatharAgenda ZI-arbetet. Det attom
miljöbelast-hushållen kan minskahurinformationmed konsumtionsmön-grundläggande problemenDe om

inköp.ändraländer består.andraoch sinaSverige ningeni många attstren genom
harochkällsorteringmed avfall,Arbetehögdag uppbyggd kring återvinningSamhällsekonomin iär en

medvetna kon-människorbidragit tillmil-Samtidigt konsumtionensmateriell konsumtion. göraattär ommer
Även inköpsvanomamiljöeffekter.dessochandra delartill förhållandenjöeffekter och kopplingen sumtioneni

källsorterar.hos dempåverkatsharosynliga debatten.världen fortfarande relativt i somav
harenskilda butikerliksomflera kommunerhållbar rikt-förändring konsumtionsmönstren I iEn i manav

produkter,miljömärktaförsäljningenredovisabörjatsamhälletstotalainnebär de energi-nivåerna påning att av
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föravfall förpackningaroch återvinningsortering av av
effekten ochde insatsernavisaatt av gemensamma

vår resursanvändning10Faktortill fortsatt aktivitet.motivera -
gångermåste effektivarebli tio

Bostadsföretagen aktörer Wuppertal-institutetvidnya Forskare tyska menar
bostadsföretag har under första halvanMånga måste bli tioresursanvändningstörre i-ländernasattav

ofta90-talet utvecklat miljöarbetet riktningi gånger län-för tredje världenseffektivare atten som ge
inbegriper de boendes medverkan och minskasamtidigtengagemang. för tillväxt ochder utrymme

Bostadsföretagens miljöprogram omfattar t.ex. upp- tillenergianvändningenochden totala resurs-
handling, och avfallshante-skötsel fastigheter parker,av hållbar nivå. jordens befolk-l takt med atten

energieffekti-och källsortering för de boendering samt måste effektivi-resursanvandningenning ökar
ursprungliga för harDet motivet satsningamavisering. Council forBusinesslängre. Worldännuserasofta gemenskapöka trivsel ochvarit att attgenom behovetSustainable Development talar om enhyresgästerna för boendemil-tar ett gemensamt ansvar resurseffektiviteten.ZO-faldig ökning avskadegörelseleder till minskat slitage ochDettajön.

10faktoreffektiviteten medFör ökaatt enminskad hyresgäster. Som positivomsättningsamt av hushållning, reningVarkenkrävs helt grepp.nyabieffekt bostadsföretagen dessutomhar sparat pengar
eller dagensiutsläpp slutet av processeravavfallshanteringen.på t.ex.

tekniska potenti-teknik räcker. Denexisterande
ekono-med dagensalen bedöms stor, mensom
Faktorden inte tillvara.miska styrsignaler tas

sammanslutninginternationelllO-klubben, en
stödjer faktorforskare och makthavare somav

måsteframhåller beskattningenIO-tanken, att
så för arbetskraft ikostnadernaförändras att

förhållande tilliländerna blir lägreavsevärt
råvaror, utveckling skaför dennaenergi och att

fart.sätta
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Hållbartll.2 näringsliv
näringsliv. Till åtgärderna hör utvecklingnämnssomFörståelsen ökar för industrinsatt miljöarbete bör

och produkter mindre resursför-av processer som gerhandla miljöanpassaatt produkterna och slutaom
brukning och mindre föroreningar, metoder för attioch mindre utsträckning attprocesserna om rena inkludera miljökostnader redovisning och vidi pris-utsläpp. Till denna bidrartrend producentansvar för samarbete mellan företag, med underleve-sättning,

produkter.
och företag, utbildning anställda,inomrantörer avFöretagen börjar i större utsträckning struktureraw etablering riskkapitalfonder för projekt hållbarav ommiljöarbetet hjälpmed miljöledningssystem.-av utveckling, främjande aktivt ledarskap och bil-ettav

Föreskriften internkontrollE motsvarandeom ger dande nationella förrâd hållbar utveckling inomav
trend arbetsmiljöområdet.Z näringslivet. Multinationella företag attuppmanas

Konsumenternas krav miljöanpassade tillhandahålla: miljöanpassad teknik tillpro- dotterbolag i
dukter och företag blir allt viktigare drivkraft. Enz utvecklingsländernaen ochsamt öppetuppmuntra ett

viktig drivkraft Många aktivtT1 ekonomisk. miljöarbete.är rentannan
miljösatsningar Samarbeteförbättrar mellan arbetsgivareekonomin ochredan i arbetstagaredet

-l framhålls viktigt och härkorta arbetstagarnasperspektivet effektivare resursanvänd- ävengenom som ges-i
viktig roll för främja och stärkaning. organisationer attenz

arbetstagarnas deltagande och samråd mellan arbetsgi-Acceptansen för frivilliga avtal med näringslivet,
och arbetstagare. Samverkan mellan arbetsgivarez komplement till varelagstiftning, ökar.som

och arbetstagare alla samhället.på nivåer iuppmuntraso Finansmarknadens aktörer börjar formulera mil-
jökrav vid investeringar och vid kreditgivning. Grönt näringsliv

Allt fler produktionatt och miljöan-anser ren företag ligger förstGröna det gäller utveckla mil-när attpassade förutsättningär för framtidavaror en sys- jöanpassade produkter eller existerandeanpassar pro-selsättning och satsningar lång-att detta innebär
dukter och produktionsprocesser hållbar riktning.i envälfärds-siktiga och sysselsättningsvinster. företag kan finnasGröna alla sektorer och bran-l inom
scher och begränsas alltså till företag erbjuderinte som
renodlad miljö- och reningsteknik.

blir alltmer uppenbartDet det räcker medinteatt
Agenda 21 och näringslivet minska utsläppen. Också resursanvändningenatt måste

Agenda framhåller produktion21 och ansvarsfullt effektiviseras. utvecklas vidareDetta "Faktoriren rutan om
företagande huvudområden för hållbarttvå 10" II.1.i avsnittettsom
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verksamhet. det föl-det gäller miljöanpassa Isinnär attmiljöproblemIndustrins bidrag till olika
nedslag:jande någragörs

Internationellatillföretag har anslutitsvenska150 sig
förpunktershandelskammarens, ICCs, 16Energi enprogram

företagen harbörsnoteradehållbar utveckling. deAv en
varav femtedel punkter.ICCsantagit

noteradePtill företagende svenskavatten SO påprocent av
mil-miljöchef ellerhadesvenska börsen 1996 utsett enNtill vatten

jösamordnare.
miljörelaterad infor-företag redovisarAntalet somi

miljöredovisningar harochårsredovisningarmation i
Hittills harkraftigt deökat rapportering-åren.senaste

företagensoch återspeglarofta begränsad intevariten
miljöprestanda.

fortfarandemiljöarbetetföretag dominerasmindreI
avfallshantering.1008 g av

bildats under"miljöproffs" harFlera nätverk för 90-i
betydelsemiljöfrâgomasbidrar till höjatalet. De att

ochkunskapstärka deltagarnas positionattgenom
miljöprofil ökarVärdet kompetensuppbyggnad.av erfarenhetsutbyte ochgenom

miljöchefer, Miljörevisorerhör Näringslivetsbli lika viktiga lag-Marknadens krav Dit ipåär väg att som
produktekologer.mil- Näringslivetssvenska företagen vidtastiftningen för de Sverige samtattatt

fungerandeföretagen harföreta- femtedeltydligast bland dejöâtgärder. Trenden Ca intern-är stora aven.
prakti-vilket innebärkontroll arbetsmiljön,fortfarande högföretagen däremotDe i attsmå styrs manavgen.

arbetsmiljöarbetegrad lagstiftningen. påsystematiserat sättettettserarav
miljöledningssys-ochförenklat kvalitets-direkt liknarockså miljösatsningarAllt fler mångainser ettatt som

effektivare användningbetalar sig i tem.genomrena pengar
ochenergi råvaror.av

ledorddagensMiljöledningssystem är
organiseratMiljöarbetet blir förmer miljöarbetetSystematisering inom ettramarnaav

högaktuelltmiljöledningssystemstandardiseratuppgifter samlad ochTill del saknas iärstor som ger en
certifierade/registrerade företagoch antaletföretag har kommitbild hur långt svenskakvantitativ Sverigeav
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årsredovisningAndel miljöinformationsvenska företag med i EMAS/ISO-certifieradePrognos Antal företag-

RegistreradeStockholmsbörsen
Jämförelsegrupp 300

250 gi E
3e
.2200 så
OE
aiso å
å
g100 v
E
ä50 cE

i
l1994 1995

1996 1997 1998

bedöms öka kraftigt de bl.a. därför de bör producen-Detårennärmaste tjänat minimeras. poängterasatt ut att
företag inför miljöledningssystem börjar ställa ofta omfattar fler producenternaSverigeitansvaret änsom mer
miljökrav leverantörer. används fram- importör,själva försäljare mil.I Sverigesinapå
förallt miljöledningssystemen och producentansvaret ska fungeraISO 14001 krävs deEMAS. För att att

Möjligheterna för utvidgning enskilda medborgarna och lämnarEMAS-systemet in uttjäntasorteraren av
områdena skogsbruk, bygg- och produkter. delviktig kommuners Agendainom En i mångatransporter,

anläggningssektor, fastighetsförvaltning offentlig förvalt- 21-arbete har kommuninvånama tillvarit inspireraatt
tjänstesektom och till kommuner utreds för detta. fordras också fungerande insamlingssystemDetning, när-

varande. med bra täckning och närhet till medborgarna. Det
kommer krävas omställning och omfat-att stor etten

Producenternas för produkternaansvar tande arbete producentansvaret fungerarinnan som
finns eller planeras lagstadgatSverige producentansvar fraktioner fannsI redan producen-För vissa innanavsett.

för rad produkter. Syftet påverka produktut- infördes insamlingssystem beroende detär påatt tansvaret atten
forrnningen produkternas miljöpåverkan då de fanns marknad för returrnaterialet. Kritikerså att en av pro-
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miljöledningssystemmedför arbetetFlödeschema

miljöarbetetSystematik i

MIUÖUTREDNING
påverkar miljönHur

MIUÖPOLIGY
miljönHur ser

KONTINUELIGFÖRBÄTTRING
ossska förbättraHur

MÅLOPERATIVA
förbättraskaVadREDOVISNING

ORGANISATION
vadgörVem HANDLINGSPLANER

" aHANSVARSFÖRDELNING
UPPFÖUNING

INFORMATION/går miföarhetetHur
UTBILDNING

DOKUMENTATION

undermiljarder kronorkostnadförmarknad 1,5dennahävdarducentansvaret stationersatt en avatt man nu
Naturvårdsverket bidrarfemtonårsperiod.tendenser.monopolistiska atttillåtaspel genomatt engenomur

utfö-börför hurrekommendationerframsamtidigt saneringenpålagaProducentansvar taär en upp-menen
det viktigastansvarstagande. Iblandtill prioriteringar är attbranschernatill görasamt varmaning eget avras

börja.frivilligtproducentansvarhar aviserat ettersattsett av
miljöanpassningframhållssidaindustrinsbyggbranschenshör Frånbranschen.åtagande från Dit avt.ex.

uppgifterna.viktigastede T.ex.produkternabyggavfall till deponering.mängdenåtagande minska som en avatt
utvecklingkringföretagrad svenskasamarbetarutanföråtagande,frivilligtexempel storaEtt på enannat pro-

användaskanlivscykelanalysmetoder föråtagandeoljebolagensde svenskaducentansvaret, att somsomär av
produktkonstruktion.miljöanpassadförverktygnedlagda bensin-tillmark anslutningförorenad i ettsanera
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Produkt Status

Förpackningar Trädde i kraft hösten 1994

Bilar Träder i kraft 1/1 1998, f awaktasn
EU-kommissionens reaktion

Elektronik och elektroniska produkter Regeringens förslag vårenutarbetas under 1997

Byggavfall Regeringens förslag vårenutarbetas under 1997

Batterier Regeringens förslag till producentansvar för
alla batterier vårentyper utarbetas under 1997av

Däck Trädde i kraft hösten 1994

Tidningspapper Trädde i kraft hösten 1994

Textilier Utreds Kretsloppsdelegationenav

Möbler Utreds Kretsloppsdelegationenav
redovisas 1997sommaren

Nya varor Kretsloppsdelegationen utreder miljöansvar
för släpps marknaden.utnya varor som

utgångenRedovisas vid 1997av

Finansmarknaden börjar agera ökande grad till miljöaspektema både det gäller för-när
svenskaFyra banker och fyra försäkringsbolag har skri- säkring och och det gällerinvestering miljökrav vidnär

miljöåtagandenUNEPzs förvit bankerpå respektive upphandling tjänster.av
försäkringsbolag. Flera de svenska affärsbanker- problem förEtt finansiellastora sektorns aktörer ochav

fram kriterier för miljögranska företagtar andra det saknasna att i relevant ochnu tillförlitligär infor-att
samband med kreditgivning. erbjuderNågra olika det möjligt jämföramation olika företaggör attsom ur

produkter""gröna miljöfonder eller konton miljösynpunkt. Förslag finnst.ex. lagstiftasom att Vissom om
där del till miljöorganisatio-viss omsättningen miljöinforrnationgår företagensen årsredovisningar.av i Enligt

särskilda miljölån riktar till småföre-samt svensk lag företagsig bedriverner, som verk-är vissa typersom av
miljösektorn. Försäkringsbolageninom ocksåtag samheter skyldiga lämnai miljörapport till miljö-ser att en
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före-myndigheterna. Förslag finns förändra kraven hetssidan, forskarvärlden och delvis påpå i ävenatt ute
dessa miljörapporter de blir användbara för speciellt de de mindre företagenPåså påäven större.att tagen,
den finansiella vilket arbetsmiljöfrågomasektorns aktörer de endast miljö- ochi integreras i större
begränsad omfattning dag. arbets-förslag handlar utsträckning. Flera förbundDessaiär representerarsom

hur olika kan skärpa kraven framti- marknadens arbetar för samordningpå isättstaten yttreparter enom av
den. finanssektoms höjs samordning intemkontrol-aktörer också och miljöFrån inreröster.nu genom en av
Finansanalytikemas förening miljöledningsystem och ibland kvalitets-presenterade len med1996 ävenen

system.önskelista den miljörelaterade informationpå man
behöva från företagen.siganser

näringslivFler aktiviteter för miljöanpassatett
Lång arbetsmiljöområdettradition inom och Teknikutvecklingsverket, NUTEK,Via Närings-

de anställdas deltagande och erbjuds och medelstora företag rådgivning mil-I Sverige i småär omengagemang
arbetsmiljöarbetet väl reglerat och jöledningssystem och certiñering/ enligt ISOFöretagorganiserat. registrering
med anställda enligt lagen och14001 EMAS.5 måsteän utse ettmer
skyddsombud företagspartner företagsutvecklingbland de anställda och företag med Alrni stödjer inommer

regionalkon-anställda ska ha skyddskommitté där arbets- och medelstora företag. Almi har50 22småän en
och arbetsgivare samråder skydds- och och finansieras och handelsdepartemen-Närings-tagare torom av

arbetsmiljöfrågor arbetsplatsen. Administration och landstingen. Almi påbörjade projekt1996på etttet samt
arbetstagarrepresentationen för miljöcertifiering företag inkluderarhar tradi-organisation expert-av av av som

del fackförbunden. företagsanpassad rådgivningtill skötts hjälp, utbildning ochtion stor samtav
från sextiotal företag deltagitarbetsgivar- och arbetstagarorga- Hittills harRepresentanter seminarier. iett

samarbetar för rad fors- projektet.nisationer inom ramen en
knings- delegationoch utvecklingsprojekt arbetsmiljöområdet. tillsatte under hösten 1996Regeringenpå en

Sedan alla företag enligt lag skyldiga för främjande miljöanpassad teknik skaDen1993 stimu-är att sys- av
miljö-arbetsmiljöarbete riktning liknar lera utveckling, upphandling och introduktiontematisera sitt i en avsom

kvalitets- och miljöledningssystem. Tillsynsmyndighet- anpassade produkter, och teknikprocesser som gynnar
uppskattar femtedel företagen uppfyller ekologiskt hållbar utveckling. Prioriterade områdenattema en av en

dessa krav. Samtidigt uppskattar det endast första led marksanering, byggsektorniär äratt ett transporter,man
företagen arbetet lett till reella jordbruk/livsmedelsproduktion.på två procent samtav som

förbättringar arbetsmiljön. samarbetsgrupp och handels- ochEn Närings-i inom
Fortfarande lämna för-arbetet med arbetsmiljö respektive Miljödepartementet kommer 1997vårenär att

miljöfrågor form bör för drivauppdelat gäller myndig- slag samlad vadSverige. Deti på i görastaten attom
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miljöanpassningen svenskt näringsliv.på Exempelav
miljard kronor under1996 regeringenavsatte atten

femårsperiod användas till för bättre teknikprojekten
nivåNäringsliv Agenda 21 lokalochdet gäller till exempel avfallshantering, renovering,när

och avlopp byggnader. Bidrag till På många håll i landet har lokala eller regionalai investe-vatten pro-ges
förbättrar miljön, använder miljöteknikringar jekt för miljöanpassat näringsliveller nätverk ett star-som ny

jobb.samt lokala 21-arbetet ofta varitDet Agenda hartats.ger nya en
Kretsloppsdelegationen kommer under 1997våren viktig utveckling.katalysator i denna
föreslå både övergripande och delmål förmålatt ett På konkurrenskraften idetta vill stärkasätt man

kretsloppsanpassat församhälle åtgärder hursamt regionens företag och miljöanpassningman ser som
målen skall kort respektive lång sikt. kom-Mannås på viktigt led i detta. Näringslivets organisatio-ett egna

peka material och bör uppmärksam-påmer varor som nivå, såväl arbetsgivar- arbets-centralner somförslag hur producentansvaret kansamtmas ge om tagarsidan aktiva gällerhar inte varit lika detnär att
utvecklas.

initiera samarbetsprojekt och nätverk lokalnyatill bildandetVåren 1997 statsministern initiativtog nivå. fram-eller regional Men flera kommuner hardelegation för ekologiskt hållbar vil-utveckling ienav gångsrikt utnyttjat redan existerande nätverk och före-ken fem Delegationen, leds mil-ministrar ingår. som av
fråntagarringar för spridning idéerna Agendaetc avformulera plattform förskajöministem, regeringensen

21. Introduktion miljöledningssystem vanligtär ettavsamlade politik för ekologiskt hållbart samhälle ochett
mångai lokala regionala miljö- och närings-ellertemafram förslagarbeta till brett och långsiktigt investe-ett

Iivsprojekt.ringsprogram.

Miljöanpassat näringsliv Trollhättani

l Trollhättan har kommunen tagit initiativ till ett pro-
småsyftarjekt till stödja och medelstora före-attsom

vill miljöanpassa sig. l projektet framtartag mansom
innehållermiljöpärm bl.a. checklistor försom upp-en

rättande miljöprogram för det företaget.ettav egna
innehållerMiljöprogrammet företagets planerade

åtgärder, ansvarsfördelning tidsplan dvsoch mm, en
förenklad form miljöstyrning. Pärmen kommer attav
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Exempel

pågåendeinformerar arbete,till samtliga företag i Trollhättan. l frukostmötendistribueras man omsam- na
utifrån inte minst inspirerarskickas bjuder talareband med miljöpärmen kommer samtatt ut att varan-man

miljösituationen och dra. Flera företagarringar samverkar med varandraerbjuda nulägesanalys somav enen
så i Solna med kommunensDe företag har bildats i samarbeteutbildning till de företag önskar.kort nusom

får Agenda 21-sekretariat.deltar använda logotypen "Trollhättan bäraresom -
Målsättningenmiljö" i sin marknadsföring.god attärav

miljöprogram underminst 25 företag ska upprätta och företagmiljökvalitet medelstora"Bra i stora
50 fram till 1999.1997 och minst stimu-1990 bildades Miljöresurs Linné med syfte att

nivåer Smålandsregionensmiljöarbetet ilera alla
Vretem/åretaganirzg initiativtagare bl.a. Växjö kommun.företag. var

industriområdet Solna företagVreten i har 25-tall ett 100-tal företag, ideellaMedlemmar i föreningen är ett
gått i4000 anställdamed sammanlagt över regionala miljö-samman organisationer, skolor ochkommuner,

företagarring för samarbeta kring krets-att Småland. Föreningensmyndigheter spridda helaen över
kvarteret. Initiativetloppstänkande i det togs syftar till mil-egna av verksamhet projektbaserad och att göraär

området.Försäkring har huvudkontor iWASA jöfrågorna något företagen.till vill arbeta medsom man
âret, 1996, bildades arbetsgrupper förUnder det första miljökvalitet iTill projekt drivit hör "Brade större man

hyresgästanpassning, inköp, energi, käll-transporter, små- företag fick hjälpmedelstora företag". Ca 150och
lokalvârd. Man har bl.a. tagit fram enklasortering och En metodikmiljöhandlingsprogramatt upprätta m.m.

och konkreta checklis- något miljöled-för miljöcertifiering företag enligtav
miljöan-för bl.a.tor slutmålet. uppföl-ningssystem Nu planerar ettvar man

passning fastighets- företag 10jande projekt för miljökvalitet med högstav
driften. Genom att Miljöresursaktiviteter Linnéanställda. Andra som

har över- bedriver bl.a. miljöutbildning företag,samman man är arrange-V
kommunentygat utställningar.konferenser seminarier ochom " mang av ,ibättre käll-behovet av

sorteringsstationer i
området. På regelbund-
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ll.3 Kemikalier
Sverigel lagen varje användare kemiskasäger att informationsutbyte giftiga kemikalier och kemiskaav om

måste såprodukter till mindre farligbyta produkt fort risker, riskbegränsningsprogram, förstärkningnationell
alternativ existerar substitutionsprincipen. kompetensen förett och kapacitet kemikaliehanteringav

åtgärder illegal handel med giftiga och farligaHuvudansvaret kemikaliekontrollenför ligger till- samt mot
produkter.också måsteimportörerverkare och byta farligautsom

sådanaingredienser till mindre farliga existerar.när
m riskbegränsningsarbetet nivåi nationell har man

Substitutionsprincipenframgångsriktbl.a. arbetat med begränsningslistor och
Substitutionsprincipen lagstadgad för kemis-Z SverigeiärOBS-lista med företagämnen ochen man uppmanar
ka produkter. betyder användare kemis-Det varjeå att avmånanvändare observanta och i möjligasteatt vara
ka produkter byta till farligmindre produktmåste såundvika.
fort alternativ Efterlevnaden kan kontrol-existerar.ettZ Lokala projekt bl.a.har lyckats fram och min-nya leras inspektioner och tillsyn, framföralltövrig i-n genomdre miljöfarliga kemiska produkter aktivtgenom sam- användarledet. mycket fårMen återstår innan vigöraattarbete mellan användare, tillverkare och tillsynsmyn--l vid tillämpning Substititutions-principen.en avdigheter.-l har bl.a. bidragit till utbyte miljöfarliga bat-principen avmångaDiffus spridning med okändaZ ämnenav klor blekmedel tvättmedel, nonylfenole-terier, isom

fråniegenskaper dag problemär ett större utsläppän toxylater rengöringsmedel klorfenoler desinfek-i isamtZ stårenskilda punktkällor. Varor och produkter för en tionsmedel.C spridningen.del Den globala bidrar tillstor handelnav marknadsföring eller användningFör import, av
spridning.ökad Det viktigast begränsaär använd-att bekämpningsmedel krävs särskilt tillstånd från

långlivadeningen ämnen. Kemikalieinspektionen. bekämpningsmedel god-Nyaav
Större delen känns de medför högreden svenska kemibranschens före- risker redaninte existe-änav om

rande alternativ, och gamla godkännanden kanhar anslutit sig tilltag branschens internationella mil- återtas
mindre farliga alternativ dyker Dennajöprogram Ansvar0msorg. om nya upp.

med jämförelse har införtsrisker ocksåprincip iav nu
Kemikalier i Agenda 21 biociddirektiv och rådsresolutionenEU:s iomnämns

Agenda betydelsen snabbare och det femte miljöhandlingsprogrammet.I 21 poängteras överav
utökad internationell riskbedömning kemikalier, har-av

märkning och klassificeringssystem,monisering av
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för kemikaliekontrollenAnsvar
Substitutionsprincipen 5 §-
Lagen kemiska produktersärskild myndighet för kemikaliefrågorEn om

Kemikaliefrågomas betydelse har medförtökade kemiskden hanterar eller importeraratt som en pro-
pinrättade särskild myndighet medSverige 1986 måste åtgärder iiaktta försik-dukt vidta de och deen

för kemikaliefrågor, Kemikalieinspektionen, tighetsmått förhindrai övrigt behövs för attansvar som som jutfärdar föreskrifter, vägledning har tillsyn översamtger människor eller i miljön.eller motverka skada
företagen kemikaliekontrollarbetet.hur sköter sådana kemiska undvikasDärvid skall produkter

omfattande del det svenska tillsynsarbetetEn av kan med mindre farliga produkter.ersättassom
kemikalieomrâdet bedrivs lokalt och baseras tillinom

del förebyggande arbete. väl utbyggda loka-Denpåstor
förutsättning för avsaknad vetenskapliga bevis får användastillsynsorganisationen viktig inteär en av

kostnadseffektiva åtgärderdet framgångsrika lokala arbetet med kemikaliefrågor. ursäkt för skjutaattsom upp
närvarande utreds riskbegränsningsarbetet med för förhindra miljöförstöring".För att

syfte förslag den nationella kemikaliepoli-hurpåatt ge
Register alla kemiska produkteröverförutsättningartiken bör till och risker.anpassas nya

och för kemiskProducenter varjeimportörer måste
Tillverkare, och användareimportör marknadsför anmälan tillprodukt de görasom en

axlar produktregister.Kemikalieinspektionens datorbaseradeett tungt ansvar
försäljningsvolym,ligger huvudansvaret för kemikaliekontrollen lagras handelsnamn,I Sverige Där typ av

dem hanterar kemikalier. Tillverkare och kemikalie, avsedd användning, farliga ingredienserpå samtsom
kemikalier och klassificering. mycket värdefullt bl.a. förriskbedöma Registret"sina"importörer måste uti- är att

från till de ska marknads- information kemikalieanvändningendet resultatet ställning Sverigeita om om
föra dem, förse med för- och för kontroll efterlevnad kemikalielagstiftning-produkterna riskmärkning på av av
packningarna. de för yrkesmässigt bruk de källa till informationsäljs ska också viktigOm Det ris-ären. en om

varuinfonnationsblad. Informationen underlättar vilka kemika-också förses med ker vilket både prioritering av
skillnad från andra länder, lier bör begränsas och för val åtgärder ochska, till praxis i många meto-upp- som av

effekter.lysa mindre allvarliga der minskar riskerna.även om som
farligaAnvändarens ligger välja dei minstattansvar

kemikalierna och ordna hanteringen sådantpå sättett
effekter människor och miljö undviks.negativa påatt

ligger linje med försiktighetsprincipen, dvs.Detta i att
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flamskyddsmedel,och arsenik; bromerade ftalater,
nonylfenoletoxylater klorparaffiner. fallI vissasamt
handlar det förbud, andra fall frivilligai över-om om
enskommelser industrin.med

Kemikalieinspektionen kommer föreslå ytterliga-att
för riskbegränsning.ämnenre

viktigt Kemikalieinspektionens riskbe-verktygEtt i
gränsningsarbete också den s.k. OBS-listan. OBS-lis-är

innehåller med risk för hög exponeringämnentan samt
höga miljö- och/ eller hälsorisker. har formellDen ingen

fungerat frånhar Vägvisarestatus utan snarare som en
myndigheten företagen bör vak-ämnenom som vara

OBS-listan har ochmottagits positivtmot.samma
används håll har fått betydelsedepå många t.ex. stor

fåttvid upphandling. detta harPå sätt stortman
genomslag byggt frivillighet.på

Riskpanoramat har förändrats

de decennierna har uppfattningenUnder ris-senaste om
Riskbegränsning förändratskerna med kemikalier Tidigare kon-Sverige.i

frånomfattande arbete med riskbegränsning har minskat centrerade utsläpp kemikalierEtt vi insatserna på av
användningen bekämpningsmedel jordbruket enskilda punktkällor och enskilda giftiga kemikalier. Nuinomav
under den tioårsperioden. gäller både den hamnar fokus allt den diffusa spridningenDet påsenaste mer av
totala mängden och antalet bekämpningsmedel. låga doser. Mycket spridningen skerimånga ämnen av

ettSkärpta krav för godkännande godkänt bekämp- faktum under lång tid byggt alltDetvia vi inattvaror.
år framti-ningsmedel femte och ökade fler kemikalier och produktermåste i vi iomprövas görvart attvaror

miljöeffekterna förvänta avfalletkrav dokumentation har den kan innehål-på gjort på våra tipparatt attom oss
antal gamla och mycket miljöfarliga bekämp- ler mängd alls hur de kommervi inteämnenett stort veten som

effekterningsmedel längre används. uppföra eller vilka de Exponeringeninte sigatt ger.
för riskbegränsning finns för rad för kemikalier berör alla samhället, diffus,Program iämnen: ärgrupperen

bly, kvicksilver, kadmium och föreningar; mångfacetterad och skyddatennorganiska svår sigatt mot.
trikloretylen och har ökadmetylenklorid, tetrakloretylen; kreosot Kemikalieexponeringen konstaterats orsaka
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misstänker for-dagoch allergier.frekvens I anslutningsgrad,Kemiföretagenscancerav
minskadsvårgripbara problemskarna OmsorgAnsvarsåsomäven mer

kapacitet ochsänkt mentalkoncentrationsförmåga,
diffus kemi-följdimmunförsvaretrubbningar i avsom

kalieexponering.
aktualiserar behovetglobala handelnökandeDen av

för minska kemi-överenskommelserinternationella att
viktigastkaliespridningen, Detminst viainte ärvaror.
bioacku-långlivade ochanvändningenbegränsaatt av

ochsprids globaltdvs.mulerbara ämnenämnen, 50som
skador långt efter detochtillleder exponeringsom 40slutat släppa ämnet.utatt man
kemikalieanvändningenIbland kan begränsningar 30av

har förhandelshinder.betraktas Sverige över-ensom 20frihandelsregler ochfrångångsperiod fått dispens EUzs
kemikalier.regler förkan ha 10vissasträngare

0
Ansvar och omsorg 1995 19961992 1993 19941991

kemiindus-Responsible CareochAnsvar äromsorg
testmetoder ochsamarbete, harmoniseringtionelltför miljöanpassninginternationellatrins avprogramegna
och märkning.klassificeringmedlemsfö- bedömningskriterier,Kemikontoretsverksamheten. 164Avav

riskbegränsningsarbetet fram-delaktighetIndustrinsinnehållet, medanberördadirekt 129 i145ärretag av
utökningviktig ochhölls mycketdessaAndelentillhar anslutit ansåg attsig programmet. enmansomsomav

bör disku-ochmellan industrisamarbetethar ökat kraf-miljöredovisningsärskild regeringarpresenterade aven
miljöpro-internationellaframhöllIndustrinfem-tilluppgick denoch 40 Ca sitt1994tigt, teras.procent. en

Även Care förResponsibleochmiljöledningssystem. Ansvar Omsorghartedel företagen attsats- gramav
bakomställdeVidareuppfylla Agendakraftigt hosmiljöfrågor har ökat 21.utbildning sigmötetiningarna på

långliva-förbindande globalalagligtkravföretagen.de anslutna instrumentpå
införförhandsinformationoch förde organiskainternationellt högni-ordnadesbörjan 1996I ämnen,ettav

det saknaskemiskakemiindustriledare och Närinternationellamed vissa ämnen. veten-exportvåmöte av
ska försiktighets-riskbedömningenunderlag förskapligtresulteradeStockholm.ledande politiker Mötet ii en

tillämpas.behovetpoängteradedeklaration bl.a. principeninterna-avsom
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Exempel

80 storförbrukarna övergåprocent diesel attav avLokala projekt för utbyte miljöskadligaav till miljödiesel, och handel och tillverkare slutaattkemiska produkter
sälja kvicksiiver-kadmiumbatterier.

När bra miljöanpassade alternativ saknades star-Kentikaliesvepet
tades pilotprojekt för utveckling produkter.av nyal Göteborg bedrev miljö- och hälsoskyddskontoret
Exempelvis utvecklade tillsammans med bil-manprojektet Kemikaliesvepet 1990-1992. Genom att bilvårdsmedelstillverkarnatvättanläggningarna och

rådinformera och och teknisk vägledning arbeta-ge helt generation bilvârds-miljöanpassadeen ny avövergångde för till miljöanpassade produk-man en medel mindre utsläpp giftiga svår-ochsom ger avgångUnder projektetster. fick det allt inrikt-mer nedbrytbara ocksåMan fickämnen. olika produkt-
ning samarbete. Man fokuserade antalett

tillverkare vidareutveckla såsinaatt produkter deatt
för vilka begränsningarämnen fanns, rengörings-

fungerar med uppladdningsbara nickel-metallhy-
kemikalier, batterier, bekämpningsmedel, skärvät-

dridbatterier istället för de traditionella nickel-kad-
ändamål.skor och diesel för vissa Man riktade sig

miumbatterierna. Sedan 1992 har arbetatmantill leverantörer, tillverkare och importörer, handel
vidare med biltvättmedel och batterier och startat

och användare.
projekt med arbetsmetod fört.ex.nya sammal riktade utskick uppmanade eller vädjade man hydrauloljor, däck färger.och

till användare slutaatt använda vissa produkter till
visst datum, informeradeett riskerna och använ-om

darnas skyldigheter byta tillatt miljöanpassade Kemilänkenmer
alternativ enligt substitutionsprincipen samt gav Kemilänken regional arbetsgrupp bestårär en som
förslag miljöanpassade alternativ bytaattmer praktiskmed erfarenhet kemikalie-av personer av

Påtill. detta lyckadessätt t.ex. övertyga änman mer och riskbegränsningsarbete från regionala miljö-
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myndigheter, kommuner i Stockholmstre län,
Kommunförbundet i Stockholms län samt
Stockholms kommunala och avloppsre-vatten-
ningsbolag. Genom Kemilänken samordnas insat-

från olika uppnåaktörer för bättreatt kemi-ser en
kaliehantering. Kemilänken seminarierarrangerar

har mycket konkret och handlingsinriktadsom en
karaktär. Syftet underlättaär att och effektivisera
kemikaliearbetet lyfta fram godaattgenom exem-
pel praktiskaoch förverktyg det dagliga arbetet

verka katalysatorsamt och inspiratör. Man harsom
fått bådeblandstort myndigheter ochgensvar

återkommerbranschföreträdare deltaga-som som
seminarierna. vissal fall Kemilänkenre ger

såsomrekommendationer obero-gemensamma
ende expertpanel, rekommenderadet.ex. man

krav försträngare amalgamavskiljning Natur-än
vårdsverket. En efterföljande undersökning visade

länetsatt samtliga kommuner antagit
Kemilänkens rekommendationer.
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II.4 Energi
miljömässigt sunda energikällor och energieffektiv tek-
nik för teknik- och kunskapsöverföring, särskilt tillsamtDen totala energianvändningen har länge varit unge- u-ländema. nationell ländernaska arbeta förPå nivå attfär oförändrad i Sverige. Samtidigt har användningen
öka andelen från miljömässigt sunda, särskilt för-energiför uppvärmning och utrustning ökat kraftigt.av nybara energislag för effektivoch distribution miljö-avBiobränsle kraftig frammarschär inom fjärr-m sund Energiplanering, nationellamässigt energi. normerocksåvärmesektorn och förnybaradet energislag som eller rekommendationer för utsläppsnivåer och energi-

förutses överskåd-betydelse i Sverige inomE störst effektivitet, utbildning nationell, regional och lokalpå
lig framtid.2 produktmärkning åtgärder framhålls.nivå, ärsamt som

Nyligen föreslog regeringen till riksdagen att
påbörja Dentvå totala energianvändningen konstantawecklingen Sveriges tolv kärn-Z av av

år.kraftreaktorer inom fem Förslaget"FI baseras totala energianvändningen harDen Sverigeen i varit i stort
överenskommelse mellan partier, tillsam-tre oförändrad den tjugofemårsperioden. Tillsom sett senaste-l de energislaghar majoritet ökati riksdagen. hör biobräns-Riksdagen på årmans en mestsom senare-l

le.vårenbehandlar förslaget under 1997.z
internationellt perspektiv liggerSett Sverigeår iSedan finnsdrygt miljömärkningett för elleve- ett

bland de länder världen har högst energianvänd-iZ i Sverige. somrenser
Andelen förnybara energislag dock hög och kol-ning.D ärl det svenska arbetet för energieffektivisering har

dioxidutsläppen bland de lägsta i-ländema.iärteknikupphandling, ekonomiska styrmedel samt
Agenda Zl-perspektiv detUr intressantärett att seinformation varit viktiga verktyg.

hur hushållens energianvändning förändrats. kanMan
konstatera den totala energianvändningen bostäder,iatt

ungefär oförändrad under lång tidservice varitm.m.
medan elanvändningen ökat stadigt, framförallt p.g.a.

Energi i Agenda 21 till eluppvärrnning ökad konsumtionövergång men av
kapitel Agenda länderna främjaI 9 för drift21 diverse och elektriski åtar sig utrustning.att apparaterpro- av

för miljömässigt sund och för energieffekti-energigram
Avveckling kärnkraften har länge debatteratsSamtidigt utvecklingsländemas avvisering. poängteras

behov för öka energianvändningen. Villkoren för framtida energiförsörjning harSverigesutrymme attav
Bland åtgärderna samarbete för utveckling under lång tid oklara. folkomröstade1980nämns varitav sven-
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iEnergiförbrukning personperi SverigePrimärenergitilllörsel 1995OECD-länderna

Luxemburg
USAElimportminusexport canadaviv Kamkrafrverk,brutto Finland

SverigeVattenkraft,bruno Australien
ifjärrvärmepillvarmemm Norge

Belgieniobranslen,torvmm
Nederländerna

Koiochkoks ZeelandNyaNaturgas Tyskland
Råclia olieprodukteroch Frankrike

Danmark
Japan

Storbritannien
8 Schweiz
o Österrike

1990 19941982 19861970 1974 1978 Irland
Italien

Spanien
Greklandframtid.kämkraftens Omröstningenskarna mynna-om Portugal

kärnkraftenanvändningför fortsattde mandati Turkietut av
sikt.för avvecklingmed planering Ingakombinerat på 86 7

hadeoch de reaktorerskulle byggasreaktorer mannya capitaTonoljeekvivalenterper
"denmaximaltskulle användashöll byggaeller på att

huvudsak bygger pådå ivilkenlivslängden", energisystemtekniskt säkra energi såansåg att ett somvar caman
energislag skapas.förnybarafort-tillstånd tillreaktoremadock allaHittills har25 år.

framtidauppfattningarolika Sverigesfinnsriksdagenföreslagit Dethar nyligendrift. Regeringen att omsatt
frågor.dessadebattförs livaktigoch detenergipolitikandra ioch 2001.reaktorförsta 1998stängs enenaven

mellanöverenskommelseFörslaget baseras på treen teknikupphandlingEnergieffektivisering genomriksdagen.hartillsammans majoritet ipartier, ensom
miljöeffekternaminskarEnergieffektivisering energi-underförslaget Ettbehandlar 1997.Riksdagen våren av

energianvändning-minskareftersom detanvändningenförskaomställningsprogramlångsiktigt inrättas att
medhushållningtillförselförutveckla teknik i sig.samt enny
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anslogs miljoner kronor för energieffektivi-1991 965 har fram kriterier för datorer bl.a.ganisation, tagit som
fördelas fram till Tyngdpunkten omfattar1998. energiförbrukning,sering, och fått spridningiatt storpro- som
ligger teknikupphandling och demonstra- internationelltpågrammet även

Ökadtionsprojekt och den delen fördelas energihushållning har resulterat ökadestörsta iav pengarna pro-
Utanför dettaNUTEK. ligger bl.a. byggfors- blem med allergier och andravia besvär förknippade medprogram

kningsrådets och del konsumentverkets arbete dålig inomhusluft. har lett till debatt huru-Dettaen av en om
med energieffektivisering. vida energieffektivisering minskade ventilations-genom

teknikupphandlingama specificerar beställargrupper,I flöden rekommendera.är att
består och potentiella köpare tekni-expertersom av av

investeringsstöd har ökat biobränsleanvändningenken, krav den önskade produkten. NUTEKpå agerar
katalysator och koordinator aldrig köpare stöd för fram teknikFörutom investerings-attmen pro-av ny ges
dukterna. stimulera till produkternaFör bidrag för fart användningen kommersielltiatt att påtas attpro- av
duktion de leverantörer lyckas bäst tillgänglig teknik för förnybara energislag. riktadeDetgaranteras som en

försäljningsvolym. Upphandlingsprojekten har resul- stödet till förnybaraviss energislag har resulterat i investe-
bl.a. fönster, energisnåla hushållsmaski- biobränslebaserad kraftvärme inklusivei konver-tätaterat extra ringar i

flera lågenergilampor och från fossila bränslen, småskalig vindkraftteringtyperner, nya av samten ny gene-
Teknikupphandling småskaliga solvärmeinstallationer.ration små värmepumpar. pågår

eller planeras för bl.a. energieffektiva ventilationsanlägg- Storskaliga vindkrafts- respektive solvärmeanlägg-
hemelektronik, Varmvattenberedare, för harningar, Elproduktionskapacitetenningar ringa intresse.röntpumpar

industrin, kyldiskar, bränslesnål personbil, el-hybrid- har främstökat, biobränsleeldade kraftvärmeverki
driven skåpbil/rninibuss. utvärdering fem olikaEn av

Biobränslen viktigaste alternativet kort siktupphandlingar visade fått fram produkteratt man som
energieffektiva.30 Med den teknik dag tillgängligi snitt biobränslenprocent i är ärvar mer som

också ekonomiskt stödNUTEK till energieffekti- det förnybara energislag bedöms ha potenti-ger störstsom,
viseringsprojekt industri och lokalförvaltning Användningen för fjärrvärmeproduktioninom Sverige. harisamt
energiföretag erbjuder effektiviseringstjänster. mångdubblats sedan 80-talet. ElproduktionenMan bio-som ur
har också fram handledningar för energieffektivise- bränsle har ökat kraftigt under 90-talettagit och har också en

verkstadsindustrin och kommunal verk- potential för framtidenring inom den dag barainom istor även stårom
samhet. för mycket liten andel den totala elproduktionen.en av

nationellt märkningssystem förEtt energieffektiva Vindkraften stod stod för mindre1995 än procenten av
produkter finns. finns för och underKriterier den svenska elproduktionen. förespråkarvitvaror NUTEKär att
utveckling för fönster. centralor-TCO, den fysiska planeringen ska kalkylera med tiofaldigtjänstemännens en
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finnas tillräckliga mängdervindkraftskapaciteten och områden Fortfarande detökning måste växt-av reservera
för den biologiskafördelaktiga vindförhållanden för och gamla träd skogarnamed detta. i attrester

frånförnybara framförallt bio- mångfalden ska bevaras.de energislagen och dåAtt De näringsämnen tassom
ökad omfattning tillvarabränsle marknadsandelar vad gäller skogeninte tagit istörre när tar grenar,man

återföras till markerna.till del förklaras med det funnits och barkkan inte måsteviss rötteratten
långsik-beror Biobränsleuttaget skebehov utökad kapacitet kort sikt. Det måste påpå i sin ärsättett somav

hotar den biologiskaoch elbehov hållbart dvs. dethar god eltillgång intepå vi inte tigt så attatt etttur som
mångfalden eller skogens långsiktiga produktionskapaci-ökat under lång period.en

medförtökade för biobränslen harDet intresset tet.en
tekniken. teknik för förgasningutveckling Inom t.ex.av

energiområdetEkonomiska styrmedelför förädlingbiobränslen och olika träd-system avav
förstyrmedel kan fungerabränslen svenska företag dag ledande Ekonomiska incitamenti position.intar somen

till miljöanpassa-dagsläget biobränslen för fjänvärmeproduktion energieffektivisering ochI övergångär mer
minska utsläppen.befriade från den belastar fossila bräns- de energislag vilket kanenergiskatt Inomi sin tursom

miljörelaterade skatter ochfördelar energiområdet finns fleralen. Motsvarande saknas vid elproduktion.
differentieradavgifter. hör koldioxidskatt, elskatt,takt med biobränslena får allt viktigare HitI posi-att en

höjs vamande för ogenomtänkt bio-tion röster att ett
bränsleuttag kan miljöeffekter.negativastora frånEnergitiliförsei biobränslen, torv m m.

investeringsstöd till anläggningar för
energi 1991förnybar sedan

storskalig
solärme

Småskalig
solvärme

Andeltotalaavenergitiiifbrsein1995:
18procent

Biobränslefür

1982 1986 19901970 1974 1978
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miljömärktaEnergitjänster och elleveranser
Vindkraftens utveckling första avreglerades handeln med el.Den 1996januari

för profilerahar ökat energibolagensDetta intresse att
miljödeklarerade elleveranser och olikamed hjälpsigMWh MW av

ochtjänsteproduktion, belysningtyper t.ex.160000 120 upp-av
Andel dentotalaav Endast fåtal energibolag har dock börjatvärmning. ettenergitillförseln1995:140000 promille0,02 energitjänstekoncept komplement tillerbjuda100 som

och fjärrvärme.120000
fram förNaturskyddsföreningen har arbetat kriterier80

100000
bra miljöval elleveranser. E1 från vattenkraft utbyggdEIproduktion/ârMWh av

3°°°° före biobränslen, vindkraft och solener-50 1996,l januariInstalleradem:z
åmsvid slutMW miljöval. har till-kan utmärkas med bra Kriterierna60000

40 sedan hade1996. I 1997januariämpats mars
40000 Naturskyddsföreningen tecknat licensavtal med femton

x20 för sammanlagt TWh vilketbolag 22 16motsvarar20000 g
v eltillförseln.den totalaprocent avMMWLEHH z O§

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 ÖsteuropaTekniköverföring till Baltikum och
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kväveoxidavgift. för hålla fast vid målet oförändra-Sverigesvårt att om

finns och minskade, koldioxidutsläppsärskilda produktionsskatter de, siktDessutom vipå på om
kåmkraft. fossila avvecklar kärnkraften. frångår dock måletfrån Elproduktion med bränslen Man inteär

från framhåller den svenska klimatpolitikenemellertid befriad både koldioxid- och produk- måsteutan att
utformas internationellt perspektiv och inbegripationsskatt här finns relativ kostnadsfördelså ingen jäm- i ett

mer internationellt samarbete. Vid klimatkonferensenfört med biobränsle. ekonomiska styrmedel iiom
V13 Berlin beslutades dessutom försök medavsnitt gemensamtom

förbefriad från el- bränsleskat- genomförande. led dettaIndustrin respektive Ett i ärär programmet ener-
koldioxidskatt. Speciella gieffektivisering och ökad användning fönybarahar lägre nedsätt-ten samt ener-en av

Östeuropa.finns för industri. Förslag gikällor Baltikum ochningsregler energiintensiv iom
Åtgärdsprogrammetför behandlas omfattar miljoner kronorfördubbla koldioxidskatten industrin 280att

fram Beställare mottagarländema får för-för närvarande. till 1996.år i
till effektiviserar produk-månliga lån investeringar som
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del lämnas formmindre kanEn iuppvärmning. av
vilka möjligheter tillbidrag. Syftet undersökaär att

genomförandeutsläppsreduktion gemensamtsom
medför.

10
för hur mycketUtveckling beräkningsmetoderav
upphov till ochåtgärdkoldioxidbespanng viss geren3 mm skall för-"tillgodohavandet" för sådan besparinghur en

viktig deldelas mellan berörda länderf iär en program-e
met.-9-5

strategier för framtidenSvenska

energimyndighet ska medcentralEn inrättas2 ansvarny
omställning.för samordningen energisystemetsav

den0 Till de åtgärder pekas viktiga inomutnuuuwwnvxamram somsom
198519861987198819891990199119921993199419951996
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framtiden hör: användning förminskadnärmaste Exempelav
och ñänvärmeanslutning,ökad stöd tilluppvärmning

kommunal energirådgivning. investeringsstödGenom
energifrågornaLokalt arbete medoch teknikupphandling vill öka tillförseln frånman av

förnybara källor. De nationella satsningarna för utveckling ettav
långsiktigt för hållbartutveckling eko- energisystem oklarheter-Ett har hämmatsett avmer program av ilogiskt och ekonomiskt hållbart ska stödja framtida statliga energipolitiken.denenergisystem na om i

såväl teknisk utveckling marknadsintroduktion. svårtOklarheterna har gjort det förutsägaextra att isom
Biobränsle ska vind- och framtidens energipriser. Det i sin medförthar turprioriteras även vatten-men
kraft och för ifråga någonteknik värmelagring kan komma marknadskrafterna inte iatt ännu störrei ett
första Påenergislag.utsträckning verkat för förnybarasteg.

nivålokal finns dock del exempel samladeen
satsningar liksom energibolag själva harsom
gått Någrainvänta styrning.före nationellutan att

dessa beskrivs nedan.av

fossilaVäxjö kommun awecklar bränslen

Växjö tagit beslutl har kommunstyrelsen attom
fossila inomaweckla alla bränslen kommunens

följdverksamheter. Beslutet direkt Agendaär en av
21-arbetet i kommunen. För de totala koldioxiduts-

frånläppen inom kommunens dvs. kom-gränser,
munalverksamhet, näringsliv och privatpersoner är
målet uppnå halvering under perioden 1993att en
till 2010. Kommunens olika förvaltningar och bolag
inventerar utsläppen och skall redovisa dessa i mil-
jöbudgetar parallella med de ekonomiska budgetar-

Sedan kommer ansöka utsläpps-attna. man om
rättigheter för koldioxid sättsamma som man
årligen anhåller viss budget. Kommunen harom en
bl.a. investerat i kraftvärmepanna för bio-en ny
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Exempel

bränslen i fjärrvärmeverk. Det effektiva, antal varvtalsreglerade instal-kommunens kommuna- pumpar som
också initierat i industrin,energibolaget har lerats antal ersattett närvärmepro- värmepumpar som

utifråndirektverkande villorjekt för biobränslebaserad "lokal fjärrvärme". Andra elvärme i och dettaetc,
åtgärder övergång uppnådda energibesparingarna.viktiga kommer successiv beräkna devara en

till miljöanpassade fordon i kommunens fordonspark
låga Genomval med utsläpp.samt transportvägarav Göteborg Energi

informationskampanjer vill motivera näringslivetman
Göteborg Energi tidigt gällerdetute när grönavar pro-privatpersoner liknande tilloch att sätt över

vindkraftverkdukter. Bl.a. driver flera där kun-manmiljöanpassade uppvärmningsformer.bränslen och
ekofondderna kan köpa andelar. Man har där deen

kunder anslutit sig betalar 1 kWh.öre extra persom
Energieffektiva Värmland gårDessa till stimulans produktionextra avpengar av

stårförnybara Göteborg Energi förStatliga NUTEK har tillsammans med Miljöaktion energi källor.ur
friståendeVärmland, regionalt samarbete för miljöan- basinvesteringarna och den ekofondenär ettsom

passning, projektet Energieffektiva Värmland. skjuter till de medel behövs för attstartat extra görasom pro-
Med informationskampanjer, tekniktävlingar, jekten lönsamma. Företag erbjuds bli "ekopart-attsamar-

förmå hushåll,vill före- ners" för samarbeta kring miljösatsningar, den för-bete och kunskapsstöd attman
landsting energief- vindkraft. Företagskunder avtalkommuner och använda gäller kan tecknaatt statag,

belysningsnivåfektiv för viss inomhusklimat istäl-teknik. NUTEK erbjuder företag, kommuner och visst
energiflöde för förbrukad energi.och landsting inventering och analys let betala för mängdattav

då driftoch effektiviseringspotentialer företaget/kom- Energibolaget för och energieffek-att tarmot ansvar
långsiktigmunen/landstinget etablerar miljö- och tivisering och fakturerar kunden för tjänsternaen upp-

På införsenergipolicy syftet effektivisera energian- värmning respektive belysning. försökmed att nu
villakunder.vändningen. Man kommer utbilda energieffektivi- avtal för Villakundernaatt typsamma av

seringsambassadörer skolor och inom kommuner- köper och betalar för antal grader istället förvärme
Projektet, startade i november 1996, ska kWh.somna.

pågå år. För ytterligare motivera deltagandettre att
resultatkommer sammanställa konkretaattman som

kylskåp energi-antal: gamla byttst.ex. motsom nya
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II.5 Transporter

Trafikarbetet har ökat under 90-talet och beräknas l början 1997 saknas övergripandeännu enav
fortsätta öka. Trafikens utsläpp minskar därför strategi för introduktion biodrivmedel,w ettav men

pågår.långsamt flertal pilotprojektendast eller ökar.t.0.m.
ä lnfrastrukturpolitiken ilades mitten 90-talet Godstransporterna landsväg ökar. Järnvägenav
2 dåligtfrån konkurrenskraftiginvesteringar i till ökat i dag inte beroendeväg- ärstora vägarom nya

underhåll otillräckligoch ökade järnvägssatsningar. fungerande kombitrafik och användning
z Under 90-talet har allt fler köpcentrum ekonomiska styrmedel.och av
TI förlagts utanför vilket Det lokala 21-arbetet hjälpt till skapaarbetsplatser leder Agendatätorterna, att

hållbarförutsättningar för utvecklingtill ökade transporter. trans-nya-l
portområdet,nyregistre- insikt, miljöanpassa-Minskningen i bränsleförbrukning hos bl.a. ökadgenom-l

rade bilar har sedan 1987. de trafikplaner och utvecklad kollektivtrafik.svenska stagneratz
Orsaken utveckling bilar medär mot tyngre meren

z extrautrustning.
D

Transporterna ökar Teknisk utveckling skapar förutsättning för renare
fyrfaldigats bilar, denna potential delvishar deI Sverige 30 ätstransporterna senaste tyngremen upp genom

och energislukande bilar. trafikarbetetoch enligt dagens kommer ökningen totalaDetåren attprognoser mer
fortsätter Resultatet blir defortsätta. Under perioden beräknas också öka. totala1990-2020 väg- att att

med Kommunikations- utsläppen långsamt elleröka minskar ökar.40 Dagenstransporterna procent t.0.m.
1996:26. transportområdet kan därförkommittén, utvecklingSOU inom inte anses

för femtedel hållbar. Samtidigt finns dag förutsättningarTransportsektom Sveriges istår nyaen av som
och denna för trendbrott. Bl.a. det lokala Agenda -arbetet harsamlade energianvändning kom- 2 lenergi ettav

från fossila medför bidragit insikt miljöproblemen och debränslen. till ökandeDetta90 procent attmer om
förändringartransportsektorn de källorna till utsläpp krävs.är störstaen av som

miljöpâverkande förTransporterna stårämnen. t.ex.av
tredjedel de totala koldioxidutsläppen.ca en av
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harocksåsektorsmyndighetemadärportsektom, ett
inrikes formule-persontransporter dockmiljömålmiljöansvar.speciellt Dagens är

transportsek-tillkopplingensådantrade sättpå attett
ärtorn svag.120 ansvarstagandestimulera iFör gemensamtettattnyg

olikaochmängd aktörerfrånanda,Agenda 21:5Tåg en
mo Naturvårdsverket MaTs-initieradesamhälletM53 inivåer

faktaruta.sesamarbetetl
80 genomförtharAgendaför 21Nationalkommitténi E en

B" ochå områdetrundabordssamtal inom transporterserie
j mel-dialogenstimuleraSyftetutveckling.hållbar60 attvar

förtill lösningarfram idéeraktörerlan olika ettå samt
harInitiativet tagitshållbart emottransportsystem.40

5 forfinnsoch detmedverkandede . ..intresse..positivt av
arbetsform.utveckla dennaattg20

U
E

o
1994199219901984 198619821980Year

21AgendaiTransporter

kapitelfrämstAgendaberörsTransportområdet 21 ii
rekommendationerBland deatmosfären"."Skydd av

främjaochutvecklañnns:härmåloch attangessom
förmiljövänligaochsäkra sörjaeffektiva, transporter, att

transportaspek-kollektivtrafik,tilltillgång integreraatt
analyseraochsamlasamhällsplaneringen, ini attter

utveck-miljöpåverkandata samt atttransporternasom
transportområdet.samarbetenregionala inom

transportområdetmål förNya

berörmiljömålennationelladel deEn trans-stor av
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Exeimrp tydligt trendbrott har skett och infrastruk-Ettel inu.
1996/97: 53 föreslås1996turpropositionen nyin-att

hållbartMaTs samarbete för ett transportsystem ska minska till förmån för- vesteringama i vägar mer
till Vägunderhåll. Samtidigt föreslåsMaTs-projektet Miljöanpassat Transportsystem är järnvägs-attpengar

andel ska öka. Enligt skainvesteringamassamarbete mellan rad myndigheter propositionenett ochen
lika investeras iområdet i järnvägar.branschorganisationer vägarinom storatransporter summor som

projekt med ringleder ochEtt stort motorvägstunn-miljö.och Projektets syfte har varit beskrivaatt hur
lar Stockholm bantades radikalt februari 1997iruntmiljöanpassatett kantransportsystem ut samtse
och Göteborg liknandei pågår omprövning väg-ettföreslå mål avåtgärder nåatt och för dit inom 25-att

Öre-projekt. flera tex.andra kommuner Lund ochIår.30
bro har beslutat från kringfartsleder ochavståman nyaföreslårMaTs-projektet fråni sin slutrapport

miljöskäl.Vägar avbåde långsiktiga måldecember 1996 och etapp-
ökade användning modem inforrnationstek-Den avmål klimatpåverkandeför utsläppen kvä-av gaser, nologi, med bl.a. ökat distansarbete kan framtiden för-i

frånveoxider, svaveloxid och kolväten respektive ändra och ställa krav infra-påtransportmönstren nyamål områdentransportslag. Dessutom föranges strukturen. Informationsteknologin erbjuder också nyamänniskors hälsa, buller markanvänd-samtsom möjligheter trafikflöden och samordnaatt styra trans-
påverkanning och landskapet. Kommunika-av Ännu länge det dock förutsägaså svårtärporter. att

tionskommittén, parlamentarisk trafik-ärsom en effekterna denna utveckling.av
politisk utredning, vidarebygger MaTs-arbetets

Fysisk planeringförslag.
mål för den fysiska planeringen bör skapaEtt attvara

samhällstruktur minskar transportbehovet samten som
miljöpåverkan och utrymmesbehov. Dettransportemas

innebär bl.a. sammanhållna stadskämor, tillgång till
Infrastruktur effektiv kollektivtrafik förutsättningargoda församt

Under 1990-talet har förändringar skett den gående och cykeltrañk.istora
nationella infrastrukturpolitiken. början perioden finnsdag dock trenderI riktning.I går i motsattav som
ökade och rad projekt med Under har allt fler köpcentrum och arbets-väginvesteringama årstoraen senare

planerades. Samtidigt har politiken ifråga- förlagtsplatser utanför Drivkraften främstmotorvägar tätortema. är
både samhällsekonomisk synpunkt och mil- ekonomiska och exploateringsintressen. Dettasatts, intressenur av

jöskäl. driver utvecklingen ökat bilberoende, utglesadpå mot
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för utveckla buss-Exempel lokala aktiviteterstadskämoma.bebyggelse och påutarmning attav
trafiken kopplaför fysiskhar kommunerna huvudansvaret ersättningI Sverige entreprenöremasär t.ex. att

och förbättrabussresenärer, öka turtäthetenoch bygglagen till antaletPlanarbetet regleras plan-planering. i
förbättrad mark-Attitydundersökningar,vidPBL, transportaspekter ska invägas taxesystemet.säger attsom

information verktyg för ökanadsföring och ocksåhar kommunernaplanering och lokalisering. Från 1997 är att
nyttjandet.motverka lokaliseringdessutom återfått möjligheten att

flera finns ocksåutanförköpcentrum I regio-satsningar påregionertätortema. nyaav
och lands-ofta samarbete mellan kommunernaltåg, i

främjaMiljöanpassa de korta resorna ofta bekvämaI tågtågsatsningama ingårting. samt- nya
gång- och cykeltrafik busstrafik.förbättrade anslutningar till

betydande delbilresoma förkortaDe står trans-en av
vägavgifterMiljözoner ochallamiljöbelastning. Ca 56 ärprocentportemas av resor

trafikförUnder infördes miljözonerdessa hela bilre-kortare km och 199680 i5 tungän är procentav
Stockholm, Göteborg ochstäder,för miljöförbättringar,Potentialen alltså Sveriges störstaär trestorsor.

partiklar ochminska utsläppencykeltrafik ökat Malmö. Måletstimulera gång- ärnytt- attsamtatt avgenom
medfrån trafikencancerframkallandekollektivtrafik kortare sträckor. 25jande på ämnen pro-av

bul-halterna kväveoxider ochförbättra minskahar specielltFlera kommuner på attatt cent samtsatsat av
får fordonlemivåema. endastspeciella cykelplaner, välför cyklister I princip tungat.ex. som upp-genom

för köracykelba- fyller fastställda minimikravförbättradutbyggda cykelbanor, iemissionerSnöröjning på zonen
skärpas.Cykel och bussar. och kraven kommermöjlighet Det successivtpå tåg atttasamt attnoma,

för vägavgifter tillämpasspridningen såda-lokala Agenda 21-arbetet har ökat Sverige,Inget iännusystemav
Örebro Debattenolika förslagfinns kommunala cyklar diskussioner kringprojekt. 500I pågår.t.ex. menna

tillhuruvida miljöavgifter skaenskilda. Alla kom- handlar bl.a.uthyrning för både företag ochtill utnyttjasom
trängselpro-trañkflöden och minskatjänstecyklar. påverkaförvaltningar har dessutom t.ex.attmunens

finansieravägtullar användas förblem eller ska attom
styrmedelFler ekonomiskavägbyggen. exempel pånya

Kollektivtrafik IVB.kapiteltransportområdet ipå tas upp
finns praktiska projektflera och kommunerI regioner

utveckling bränsleförbrukningTeknisk ochkollektivtrafiken. minskautveckla Motivet är attatt
tekniska utvecklingen hardenmiljöbelastning Genom emissionervissaöveratt styratransportemas genom

kväve-gäller exempelviskollektivtrafik, från bilar minskat.resandet från bil till Dettaäven att t.ex. nyamen
dockden tekniska utvecklingenoxider.binda Vinstema ätsregionerna. avsamman
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delvis ökat trafikarbete. har förskett under Potentialen ytterligareår.ettupp av ar senare
Samtidigt utvecklingen marknaden effektivisering dock fjärdedelar dengår på ärmot tyng- stor tota-en av-
bilar med medförtvilket körningen med svenska lastbilar sker last.extrautrustning, att utanre mer

minskningen den genomsnittliga bensinförbrukning Framförallt lokalt och regionalt möjligheternaär storaav
hos nyregistrerade bilar sedan Enligt effektivisera bättre samordning och1987.stagnerat att genom samver-
Konsumentverket har de svenska reglerna för förmåns- företag.kan mellan flera kommuner och landstingI
bilar marknadsföring inriktad finnsprestanda och dag projekt med den inriktningen. problemEttpå i isamt en

bidragit till denna utveckling. sammanhanget låga transportkostnaderutrustning inteär som ger
koldioxidmålen krävs åtgärder och till effektivisering.För nå incitamentatt styr-

medel minskar bränsleförbrukningen. informationsteknologi ITModem möjliggör effek-som
Kommunikationskommittén föreslår försiktigadet hantering beställningar och leveransertivare t.ex.av
målet liter mil för bilar handeln. studie utförd0,63 En Kooperativagenomsnitt inomårper som nya av

Förbundet en kedjor livsmedels-2005. Sveriges störstaav av
butiker till 75visar att procent transporternaupp av

Biodrivmedel kan bl.a. användning IT.sparas genom av
Ökad användningen förnybara enegikällor kan bättre möjligheter olikakombineraGenommin- att trans-av
ska både CO2-utsläpp och andra från portslag, kan miljöbelastningen från långvägaemissioner trans- transpor-

finns antal pilotprojekt för minskas. och de långaI Sverige Sjö- jämvägstransporter påporterna. ett stort ter
introduktion biodrivmedel främst etanol och sträckorna exempelvis bättre lastbil miljösyn-är änav raps- ur-

RMEmetylester biogas. Lokalt har Agenda punkt. dag fungerar dock samordningen mellanIäven trans-men
21-arbetet bidragit till föröka försök med portslagen ofta dåligt, både ochSverige EU.intresset i inomatt
biobränslen kollektivtrafiken. Lastbilstransporter blir därför det snabbaste och billi-inom t.ex.

början saknas klar politisk för alternativet.I 1997på strategi gasteen
introduktion biodrivmedel. Kommunikationskom- har godstransportema lastbil ökat underI Sverige påav

föreslår 90-talet, medan har hävda kon-15mittén energi- järnvägen svårt sig iatt procent transportemas attav
användning bör från förnybarakomma energikällor kurrensen. slopade dieselfordonskatten relate-Denår på

Även det försörjninggäller och produktion rad till körsträcka har bidragit till2010. den utveck-negativanär av
biobränslen framtiden lingen.oviss.är

konkurrenskraftigtska bli alter-För järnvägenatt ett
Samordning effektiviseringoch godstransporterav krävs bättre och infrastruktur förnativ t.ex. system

öka lastfaktom blir godstransportema effek- omlastning möjligheter köra lastbilstrailersGenom påatt samt att
och miljöbelastningen minskar. förbättring- Samarbetet mellan aktörernaStorativare jämvägsvagnar. måste
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Inrikes godstransporter

i

Lastbil
10000

miljöochför godstransporterNätverket
0

Miljö NGM1994 och är1986 1988 1990 1992 för Godstransporter1984 Nätverket
aktörermellan allaforum för samverkan störreett

lämpliga ekono-Sannolikt krävsockså utvecklas. godstransportområdet Sverige. Förutomäven iinom
miska styrmedel. fordonstiiiver-finns transportköpare,transportörer

behöveroffentliga transportköpareBåde företag och representerade iforskaremyndigheter ochkare,
miljökravkravspecifikationer för ställabl.a. utveckla att nätverket.

finnsexempel sådant arbeteEtttransporttjänster. påpå projekt förinitiativ till atttagit ettNGM har
för bättreSkogskoncemen sTORAzsi trans-program redovisningochberäkningsmetoderutveckla av

miljödeklarationer från transportleve-portmiljödata och ocksåmiljöpåverkan. Man arbetartransporternas
också inlettNaturskyddsföreningen har ettrantörer. framgångskriterier kombi-inomutveckling ochmed

för miljömärkning transporttjänster.avprogram forskningsområdenhittaförsöker detrafiken samt
utveckla gods-förprioriteras inom attbehöversom

seminarier ochaktiviteterAndra ärtransporterna.
områdenolikainomkonferenser, arbetsgrupper

nyhetsbrev.ettsamt
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Transporterna i det lokala Agenda 21-arbetet Exempel
Transportområdet har utvecklats relativt långsamt deti
lokala Agenda ZI-arbetet. beror delvis detDetta på att
lokala inflytandet det gäller infrastruktur ochnär styr-

hållbartLokalt arbete för transportsystemÅtgärdermedel begränsat. för begränsa bilåkandetär att
också och politiskt kontroversiella.opinionsmässigtär

Miljöanpassad trafikplan i KarlstadSamtidigt har debatten samband med det lokala arbe-i
bidragit till höja medvetandet Målet för den miljöanpassade trafikplanen itet att transportemasom

miljöproblem och behovet förändring hållbar rikt-i invånareKarlstads kommun 78 900 bortär attav
kommuner har också lokala målMånganing. satt 30 biltrafiken stadskärnan. Planenupp procent av ur

för transportomrâdet. exempel lokala aktivite-Några på kommunfullmäktige 1995 och samord-antogs av
för hållbara år:ter transporter med det lokala Agenda 21-arbetet. Den inne-nas

Introduktion biodrivmedel kollektivtrafik ochiav håller åtgärder:brett kollektivtrafi-ett spektrum av
kommunala fordon.

ken förbättras, blir bussgator, genomfartstra-gator
Förbättrad drift, information och marknadsföring- gångfik andra och cykeltrafikstyrs över vägar,

kollektivtrafiken.inom
prioriteras, parkeringsplatser i försvinnercentrumMiljökrav drivmedel och fordon vid offentligpå upp- och istället infartsparkeringar.anläggs En miljözonhandling.
införs i innerstaden pedagogiskt hjälpmedelettsomFörbättrade förutsättningar för cykeltrafik.ö

bilisteroch rekommenderas undvika genomfartattMiljötänkande trañkplanering och bilfriaip centrum.
utanföroch parkera endast köra kata-samt medMiljözoner innerstädema, där endast fordoni som

lysatorbilar.klarar utsläppskraven får köra in.
viktigEn del i genomförandet satsningenärStimulans samåkning och användning kollek-av av

uppnå målen.information och för atttivtrafik från arbetsgivare. engagemang
hushållKommunenFörbättrad skickade enkät till ochregional jämvägstrafik. ut en

arbetsplatser. Svarsfrekvensen blev hög och resulta-
bl.a. 72 tyckertet böratt procent att centrumvar

måstebilfritt och 90 bidraallaprocent attvara
förändra sina Enkätsvaren blevattgenom resvanor.
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Exempel

vidare medviktig signal till politikerna attomen inomFyrdubblade och nolltaxaturer
21-samordnareAgendatrafikplanen. Kommunens

kollektivtrafiken i Ockelbo
förarbetsplatseroch miljökontor besöker attnu

invånare har sedan6500l Ockelbo kommun manHittillsidétävling har genomförts.informera och en
i kollektivtrafiken.fyrdubblat turtätheten1995också blivit "miljötrafikanter"har 200 Karlstadsbor

inom kommu-infördes nolltaxa förSamtidigt resoråtaganden minskarpersonliga transpor-somgenom
satsningen lockaMotivet för överatt rese-varnen.terna.

från villsamtidigtbil till buss, göranärer som man
behålla levandeattraktivare ochkommunen enStadbiobränsledrivna fordon i StockholmsEI- och

entreprenadVid upphandlingenlandsbygd. av en ny
hållerinvånareStad 704 000 attStockholms färdtjänst.Iinjetrafik, Skolskjutsar ochsamordnades

miljöanpassa-sina konventionella fordonbyta motut tillgängligaskolskjutsarna blevDet innebar bl.a. att
i40-tal fordonen stadensde. Redan i dag är ett av tillSamtidigt övergick lämp-för alla resenärer. man

många olikalika drivs medflotta eldrivna och som ligare medelstora bussar.
målet ytterli-1997 bytabiobränslen. Under att utär och den ökade kon-entreprenörsavtaletDet nya

konventionellaStads 1500300 Stockholmsgare av medfördevilketminskade kostnaderna,kurrensen
sådana miljöanpassad teknik.fordon medmot ursprungligaDenkunde byggasturtätheten ut.att

1994Stockholm" startadeProjektet Miljöbilar i bilenmänniskor skulle ställaförhoppningen attvar
arbetsfordon inom stadensoch omfattar bilar och också infriatsharbussen istället. Dettaoch ta -ingår samarbetsprojektetiförvaltningar. I dag det halvåret fyrfal-antaletförsta ökade resenärerunder

Emission Vechiles UrbanZEUS Zero and Low digt.
med andra europeiskaSociety tillsammans stä-sex

ochdelfinansieras EU-kommissionender. ZEUS av
projektet.Stad koordinator för helaStockholms är
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mångfaldll.6 Bevarande biologiskav

de biologiska och genomföra landstudi-attav resurser,mångfaldenDen biologiska grundläggande..är av bevarande den biologiska mångfalden.er om avibetydelse för varaktigt mänskligt liv. lillämpningen
det internationella miljösamarbetet har bl.I Sverige a.mångfaldkonventionen för biologisk defärav en av verkat föraktivt det gällerrättvis regim närenDetthardgøokøivldelarna icentrala svensk miljöpolitik.m till lands Syftetursprungsrätten ärett attgenresurser.svårt mål områdevarit utveckla lokala dettaatt tillgodose dels rimlig och fördelningrättvis vin-nytta av

Näringar direkt bygger användningenå som för ursprungsländer och lokalbefolkning, delsster ett
stör;behövermark och produktion biomassaavå hållbart nyttjande de och ekosystemarterav som

biologisájutsträckning till de krav den.anpassas som berörs. har vidare verkat föraktivt riskernaSverige att
gjord-gill:mångfaldenka ställer. Det gäller till exempel vid och introduktion genmodifieradeZ provning av orga-

miljöanifiocksåoch skogsbruket, där omfattande regleras. särskilt protokoll1 Etten nismer i måstenaturen
dessapåbörjats.passning har Systemstudier tillför knutet konventionen biologisk mångfald för-om

-l hållbarhetçg, f.n.pågår handlassektorer föratt visa vägar mot
-l beröras hållbart nyttjande biologiska kanpågår EttFör skogsbruket överläggningar mellan sägasav resurserz

l själva grunden för fortsatt mänskligt liv. Olikarörada frivillig certifiering.parter om
anspråk leder ofta till överexploateringäven upprå på naturresurserS.k. rödlistor för hotade börarterZ
och ibland till sammanbrott hela ekosystem.betydelseO för sammanhängande livsmiljöer avav
Stratosfärens ozonskikt, världens regnskogar, delar devidareutiwfj avfortlevnad. Det angelägetarternas är att

ekosystemen och överutnyttjade odlingsarealermarinasäkerstälaggveckla översiktliga planeringsformer som
exempel hotade och där katastro-påär ärsystemfå somilångsiktigt ihållbarler markanvändning.en

fala konsekvenser för mångfalden inträffakan om
utvecklingen till ekosystemens hållbarhet.inte anpassas

Biomångfald i Agenda 21
Nationella och lokala aktiviteterVid Riokonferensen uppmanades världens stater att

biomångfaldför skyddbl. till konventionen för avbiologisk mångfaldatt trä-a. se
der kraft, utveckla nationella för biologisk har verkat aktivt för konventionens ikraftträ-Sverigei strategieratt
mångfald och hållbart nyttjande biologiska dande och lagt fast för biologisk mångfald.strategiav resurser, en

sådana med andra för baseras dels alla samhällssektorerintegrera Strateginstrategier strategieratt på i sinatt
landets utveckling, vidta lämpliga åtgärder för verksamhet hänsynska till de krav skyddetatt taen som av

fördelning från utveckling och den biologiska mångfalden ställer, dels skyddarättvis vinster nyttjan- på attav
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värdefulla naturområden. vetenskaplig kommitté, genomförts samband medEn EU-pro-inventeringar isom
omformad till vetenskapligt råd, knutet till jektet kan grund för sådanNatura 2000 utgöraett typsenare en

Naturvårdsverket, har bildats. fång- rödlistor.En proposition som av
förslag från landstudier och aktionsplaneruppar m.m.

för förberedsutarbetats olika samhällssektorer isom nu
Exempelregeringskansliet.

det lokala Agenda 21-arbetet hör den biologiskaI
mångfalden till de områden där det har varit svårt att Lokalt arbete med bevarande av
utveckla lokala för utifrånmål markanvändningen de biomångfald landskapoch
nationella målen, särskilt det gäller relationen till denär Kungsörs kommunl har sedan länge arbetatman
areella jord- och skogsbruk. Flera kommunernäringama aktivt med bevara det gamla kulturlandskapetatt
har dock arbetat med dessa frågor, särskilt det gällernär frånmed medeltiden. En ambition har varit attanor

lokala biotoper eller naturområden.restaurering faunavårdav flora- i kulturhistorisktochsätta ett
kommuner har arbetat med strukturella frå-Några mer perspektiv. MiljöforumKungsörs bl. kur-som a. ger

kring markanvändning utifrån övergripande bio-ett mångfaldengor i bevarandet den biologiska harser av
diversitetsperspektiv. kan gälla landskapseko-Det mâl hållbarex. kunskapscentrum föratt ettsom vara
logiska planer, kommunala skogsbruksplaner, ökad bio- utveckling.
mångfald återskapande våtmarksområden,i tätorter, av Falu kommun har genomfört landskapsekolo-en
återställande äldre kulturlandskap Öst-skogsområdena Granåsenav osv. gisk planering i och

finnsräknar med detMan Sverige 50 000iatt påbörjatca ansjö. Skogsbolaget STORA har motsva-
djur, och dessaAv 3 500växter ärarter Iimråav svampar. ca rande planering mark. kommun haregen

placerade s.k. rödlistor, dvs. deras fortsattapå exi-arter biotoperinventerat och och analyserat olikaarter
hotad eller osäker. flesta dessa kanDeärstens arter mångfal-av skötselmetoder den biologiskasom gagnar

generella inriktade ekosysteminsatser påtryggas genom den.
och biotoper. kan skyddasDe t.ex. naturresevatgenom Oxelösunds kommun har komplement tillsom
eller biotopskydd. det gäller deNär mest utsatta arter- vid tagit initiativ tillverksamheten reningsverket

frågadet skydda vissaär närmast att typer våtmark Våtmarkenna om för kväverening.av nyskapaatt är
livsmiljöer del fortleva.vilka kan Detinteutan arteren 20 serie efterdrygt ha och anläggs dammarsom en
kan gälla våtmarker eller sammanhängande omrâ- reningsverket. kostnadseffektiv kvävereningex. Utöver
den naturskog. angelägen åtgärd därförEn inteär att Våtmarkenav förväntas positiva effekter för vadar-
bara utarbeta rödlistor för enskilda ocksåarter, utan att fåglar, smådäggdjur.groddjur och

rödlistor för skyddsvärda livsmiljöer. Bl. deupprätta a.
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jordbrukslandskapet. grundläggande betydelsebreddas från enskilda till tillperspektivet AvNär arter na
kulturlandskapets utvecklingsprid- för det svenska ochskyddsvärda livsmiljöer blir också behovet s.k. natur-av

jordbrukspolitikblir påverkaningskonidorer mellan sådana livsmiljöer allt tydligare. EUzsatt gemensamma
CAP riktning miljöanpassning jordbruket.ställer särskilda krav jordbrukets markan-Det på i mot en avex.

uppgick den ekologiskt odladevändning och skogsbrukets avverkningsplanering. Vid slutet 1996Ett årav
ochspridningskorridorer enligt arealen till mellanviktigt exempel Sverige 5 6 Kon-ipå är procent.en

livsmedelhar för efterfrågan ekologiskaVägverket landets inne-inventering vägrener, sumenternas avsomav
bär jordbrukets miljöanpassning påskyndas.betydelse för möjligheter Sverigesigmånga röraatt attstor arters

mål åkerarealen skamellan olika livsmiljöer. har 10satt att procent varasom av
ekologiskt odlad 2000.år

Erfarenheter framtida utmaningaroch miljömål och produk-svensk skogspolitik jämställsI
detionsmål. kan tillämpning s.k.Utvecklingen landets olika delar den biologis- Dettavisari sägasatt en avvara

vid Riokonferensenmångfalden alla skogsprincipemaka 1992.imåste värnas antogsnaturtyper. som
skogen skabeslutsformer behöver Produktionsmålet byggerPlanerings- och utvecklas utnyttjaspå attsom
uthålligt god avkast-effektivt och ansvarsfullt ochdet möjligt åstadkomma hållbart nyttjandegör att ett ge enav

Miljömålet skogsmarkensbiologiska särskilt betydelsefullt deDet naturgivnaning.är attatt angerresurser.
mångfaldproduktionsförrnåga ska bevaras. Biologiskareella jord- och skogsbruk verk-näringama anpassar

säkras. och djurartersamheten till de förutsättningar och krav följer och genetisk ska Växt-variationsom av
skogen ska förutsätt-ambitionen bevara den biologiska mångfalden. naturligt hör hemma iatt gessom

betingelser och livs-tillsammans med fortleva under naturligaNaturvårdsverket bedriver sektors- iningar att
skyd-kraftiga bestånd. Hotade och skamyndigheterna för jord- och skogsbruk, lantbrukarnas arter naturtyper

ochdas. Skogens kulturmiljövärden dess estetiskaoch lantbruksuniversitetetintresseorganisation samtsystem-
sociala värden skastudier för ytterligare miljöhänsyn dessaintegrera i värnas.att

förekom-konflikter mellan de båda målenverksamhet. Denäringars som
främst de gammelskogar ellerJordbrukets markanvändning har både ochpositiva rör natur-restermer av

behovet bru-återverkningar och kulturlandskapet skogar anpassningnegativa på återstår samtnatur- av avsom
kandet de kräver särskiltoch den biologiska mångfalden. Beroende bruk-på så arter storaatt som sam-
manhängande arealer skog ska kunna leva kvar livs-ningsfonner skapar det aktiva jordbruket viktiga ivaria- av
kraftiga bestånd. Nedanför ijällskogsgränsen baraolika odlingslandskap. Samtidigt kantioner ärtyper caav av

produktiva skogsmarken skyddad,de brukningsformema belasta ekosystemen den0,8intensiva procent av
låg andel. högre andelmångfalden. drygt vilket internationelltoch den biologiska 400 EnAv ärutarma en

särskilda förskyddad skogsmark kräver bådehotade och sällsynta kärlväxter knut-Sverige 300är resurserca
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Exempelformer förskyddsvärd skogsmark ochinköp nyaav ;
densådan mark. utvärderingsäkerställande En avav

f.n.svenska skogspolitiken pågår
Miljöcertifiering skogsbrukav

hållbar markanvändningAtt verka för pågår överläggningar mellan skogs-För närvarande
ochErfarenheterna från nationelladet intensiva inter- och miljöorganisationer syf-bolag, skogsägare som

biologisk mångfaldnationella arbetet med visar att finna former för frivillig certifieringtill atttaren av
planeringenhållbar markanvändning måste konsumentopinion harskogsbruk. En internationellgenomsyra

mångfald kräveralla Bevarande biologiskpå nivåer. av tillkomsteni hög grad bidragit till dessa över-av
verksamheterhänsynstagande från allamedvetetett sigläggningar. Skogsföretag beslutar för attsom

sådan aktivitetoch samhällssektorer bedriver somsom måstecertifiera sitt skogsbruk kriterieracceptera
mångfaldens förutsättning-har särskilt påverkan påstor efterlevnaden dessa krite-och kontrollsystem för avmångfald för olikaAktionsplaner för biologisk verk-ar. Stewardship Council FSC.rier godtagna Forestavsamhällssektorer har viktigtsamheter och visat sig vara

skyddet biologiskunderlag för samlade beslut om av
mångfald.

fysiska kommunikationsstråk skil-har det och skogsbruk ochden kommunala översiktliga planeringenI av
därför vidareutveckla pla-med mark för da slag. angelägetofta Detvarit svårt är attnämnts attsom nyss

framtidsinriktad plane- beaktar de behovskogsbruk samladjord- och neringsinstrument avvägning-i som aven
mellan olikahar dennakommuner måste itagit sig intressenring, några göras ettäven expan-an ar somom

samhälle. Kommande miljöbalk lägger legalde regionala övervägandenafråga Agenda-arbete. I sivti sitt en
för det kan tidoch skogsbruket grund sådanaframträder oftast jord- avvägningar, men nu varaegna sam-som

och syftarsamlat regionalt pla- återkoppla tillhällssektorer och sällan FRPi startaett att process somenmer
de ordeshar generella till aktualiseraneringsperspektiv. nationellPå inventeringarnivå några att m.m. som

behandlats samlat sedan denplaneringsriktlinjer FRP:sinominte ram.
FRP arbeteresultaten den fysiska riksplaneringensav

NRL bestämmelser.fördes naturresurslagensin i
översiktligbiologiska mångfalden kräverDen en syn

och ekosys-landets markanvändning. Hotadepå arter
förväntad mark-ställas relation tillkunna imåstetem

konsekvenser för den biologiskaanvändning och dess
mångfaldens förutsättningar. gäller särskilt deDet sam-

areell påverkan, jord-hällssektorer har storsom ex.
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kustområdenl|.7 Skydd hav ochav

och grundläggande för hållbar utveck-system en resurs
såsomUtsläppen kända miljögifter ling. samlad och internationellt samarbe-En strategiav ett

massaindlå" krävs för hantering skadliga effekter frånfrån havenorganiskt klor och påtepappers- av
i luft, land och miljön ocksåDenårtiondej,minskat marina måstedeavsevärt senaste vatten.

internati skyddas utveckling ekonomiska styrmedelpådrivandeSverige i detär genom av
enligt förorenaren betalar.principenvåta, attförbättraarbetet för miljön iattm

som:högnivåmötenehav. De politiska Övergödning kustområdeniproblem hav ochstort
sedanå värdskapunder svenskt g Östersjön, med bräckta artfattigare ochsitt ärvatten,regijönä till tillSverige tagit initiativatt en

känsligt för andra akvatiska ekosys-störningar änmerÖstersjöregionen.21 för ij Övergödningen från framförallt trafik, kommuna-tem.systemstlldierz pågårNationellt bl. a. avlopp, jord- och skogsbruk utpekas tillsammans med.j1 mellan lantbrukargesmiljömyndigheter,te diffus spridning metaller och stabila organiskaen avbelastninguppnåför minskadattmuner de hoten hav. Under-l våraämnen största motsomkustområdenhav, och inlandsvatten. få-l 1900-talet har tillförseln fosfor respektive kväve tillavåkermarkåterföraförsöka fosfor tillattZ Östersjön ökat respektive fyra Ocksååtta gånger. i
småskaligafrån hushållseparering i olika i fosfor-Skagerack har och kvävehaltema ökat kraftigt

Z kompletterarAlltfler kommuner Överunder motsvarande tid. hälften kvävebelast-avD liensläppa det renadeatt ut vattnet och fosforbelastningen dengenom 70ningen iprocent av
ivåtmark kvävefälla. Östersjöni delen orsakas Polen, Baltikumsom öppna av av

Öster-och Ryssland. jämförelse kväveutsläppenEn iav
emellertid de svenska utsläppensjön visar äratt treca

de polska.gånger capitastörre änper ex.

Organiska miljögifter
En samlad strategi för skydd Östersjönsav sälar och havsömar drabbades under 1970-

kustområdenhav och och 80-talen hårt utsläppen miljögifter, främstav av
Kapitel Agenda understryker alla slags hav och förbud införts alla län-de17 21 DDT PCB. Genomi iatt som

Östersjönoch kustområden integrerad helhet der tillverkning och/eller använd-utgör är runt moten som en
oumbärlig del livet jorden försörjnings- dessa har underpå ning situationen årämnensamt ettav av senare
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med dennaavgörande för hushållningförbättrats. naturre-avsevärt att vara
framtiden.material frånUtsläppen klorerat organiskt ipap- sursav

massaindustriemas blekerier har ocksåoch min-pers-
avrinningsområdenSamarbete inomskat radikalt.

övergödningsproblemati-tillrätta medde långlivade miljö-gif- kommaproblem orsakade FörMånga attav
berör-samarbete, bara mellansannolikt ken behövsbestår dock Sjukdomen M7 intenäraettterna orsa-som

och allamellan alla kommunerda kustkommunermiljögifter, reproduktionsstörningarkas utanstora avav ger
ÅtgärderÖstersjön avrinningsområdet. förländer helaöverfiskning lax kombinationlax. En i inomi attav

Östersjölax. frånutsläpp och läckagevild minskamed hotar beståndet avrin-M77 näringsämnenavav
gödsel,minskad användning kvä-miljögifter betydligt ningsområdenautsläppen minskatTrots äratt avav

effektivaregifter vereduktion reningsverk,finns mängder lagradeunder i urinseparering,iår storasenare
våtmarker.stallgödselhantering anläggningform deponier land, delsdels olika ii på samtnaturen, avav

förmed till stånd kretslopphavsområdena Arbetetsediment bottnarna de svenskai växt-på ettattsamt
Ökad framförallt fokuserats olikabio- har hittillsinnerskängårdama. sedimenten pånäringomrörning ii meto-

hushållsavfalletåterkolonise- der och för komposteringturbation orsakas bottendjur system avsomsom av
till övergödningSamtidigt hushållsavfallets bidragsyrefria kan leda till del dede bottnarna äratt avenrar av

jämfört med VA-sektomsvattendrag marginelltmiljögiftema sedimentlagrenlagrade dei åter-översta
utsläppen miljögif- utsläpp.cirkuleras till Omvattenmassan. av

halterna ytsedi-fortsätter reduceras kommer iattter
Hållbara avloppssystemsedimentationshas-minska. Med nuvarandementen att

skall kunnaOsäkerhet råder dag hurtighet med det tillräknar 30 iår i garante-att egent-tar om manuppman
Östersjön reningsverk åkermarkspridning slam frånäldre och förorenade sedimentliga ipåinnan attra avmer

till ackumuleringperspektiv ledermindre förorenat ytsediment. Vid muddring längretäcks i ett avav
frigöras metallhalter matjorden.och hamnar kan de giftigafarleder ipåämnena

Naturvårdsverket till-systemstudie har inlettsEnnytt. av
Lantbrukarnas riks-med Kommunförbundet,sammansÅtgärder övergödning havmot av avloppsverksföreningen ochförbund, ochVatten- ett

Övergödningen Arbetet innebär bl.och aktörer.älvar, och hav fortfaran- antal kommunervåra sjöar är ena.av
förståelse vad lång-för kunskapsuppbyggnad för bättreMycketde miljöproblem. återstår göraattett stort av

innebära.hållbara kanfrån framför allt trañksek- siktigtåtgärda näringsläckaget VA-systematt
åstadkom-och jordbrukssektom. Möjligheternatorn att

vattenresursfrågoma kommerintegrerad påsynma en
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och för avloppsvattnet finnsningar rening visstettExempel av
motstånd genomföraskalai separeringmot att stor en

urinen.av
Våtmark kvävefälla i Hässleholmsom Alltfler kommuner anlägger dag våtmarkeri som

slutsteg för de kommunala reningsverken.Hässleholm Enflera exempel kommunerär ett positivav
bieffekt dessa kvävefällorvåtmarker deframgång Våtmarkmed anlagt är attav somsom senare

floran faunanoch slättlandskap däri öppnaåter-kvävefälla. Här reduceras det kväve gynnarsom som
och fuktiga miljöer helt försvunnit tillnästanvattenstår efter rening i reningsverk,kommunens samti-

följd dikning.från avdigt dagvatten innantätorten detsom renas,
Våtmarkensläpps i insjö. liggerut en som pro- ÖstersjönInternationellt samarbete runt

menadavstånd från stadskärnan har lockat tillbaka
Östersjöninternationellt miljöarbete för bedrivsEttmånga fågelarter.traktens försvunna Det rikaav Helsingforskonventionen HELCOM, hargenom somdjurlivet i kombination med vackra promenadstigar Östersjöområdetstill syfte skydda miljömarinaatt motområdet har förvandlat besvärligt miljö-ettgenom föroreningar från olika källor. trädde kraftHELCOM i

utflyktsmålproblem till populärt förett stadens och utvidgades till gälla kustnära1980 1992 ävenatt
invånare. Östersjön.områden runt

för har åtgärdsprogramInom HELCOM ettramen
Våtmarker och alternativa avloppslösningar Östersjönför fram alla ländertagits igemensamt av

fosfattillgångarnaInsikten världen förbrukas avrinningsområdet samarbete med bl.i i iatt näraen a.
allt snabbare takt driver fram olika försök sluta krets- Världsbanken. innehåller åtgärder fram tillProgrammetatt

Östersjönsloppet fosfor. flera omkring för återställa ekologiskaUrinseparering 2012årmeto- attav som en av
der minska övergödningen och hav har fram- balans. konkreta utsläppskällor identi-Utöver 132i sjöaratt som
förallt lokala och fierats beskriver också behoven lagarorganisationeranammats programmetav grupper. av

samla och återföra och regleringar, miljömedvetenhet, utbildningGenom iatt separata system samtupp
Östersjöregio-till jordbruket kan människans kunskapsöverföring till länderna90urin iöver östraprocent av

utsläpp fosfater återföras till kretsloppet. dagI åter-av nen.
frågorpraktiska lösa områden anmält tillDe Sverige HELCOMstår många innan urinsepare-att som som

ringsmetoden kan bli komplement till de traditio- Baltic Protected bör framtiden kunnaAreasSea iett ettges
nella avloppsreningsverken. Forskning kring hygien och tillfredsställande skydd, marina reservat.ex genom
säkerhet Eftersom redan harSverigepågår. investerat

belopp storskalig infrastruktur för avloppsled-istora en
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frågaprioriteradTransporter en- Exempel
Transportsektom utpekas särskilt viktig det gäl-närsom

Östersjöomrâdet.ler skapa hållbar utveckling iatt en
21 aktionsplanBaltic enTyskland värd för den tredjeVåren 1997 står -som
ÖstersjöregionenförÖstersjöregionen.transportministerkonferensen i

anslutning till Östersjöländernasmiljöministermötet SaltsjöbadenI statsministrar initierade vidi ett
hölls planministermöte förkan betydelse åtgärderi i maj 1996, rad för ökatett stor Visbymöte ettsom en

Östersjöregio-den fysiskaövergripande planeringen i Östersjösamarbete utvecklingsfrå-miljö-kring och
enades arbeta framPå visionmötet Östersjö-attnen. man träffadesom en Som led i detta arbeteettgor.

Östersjön,för viktVASAB 2010. Det är stor attav halvår iländernas miljöministrar ett senare
Östersjövision,denna kallad VASAB 2010, genomsyras Saltsjöbaden för utarbeta aktionsplanatt en -tydligt Agenda ZI-perspektiv.ettav Östersjöområdet.Baltic 21 för Miljöministrarna-markant utökad handelssjöfartPå år utgörsenare en prioritera industri, jord-har beslutat att transporter,

med framför allt oljetransporter och miljöfarligt gods ett fiske turism. Ansvaretbruk, energi, skogsbruk, och
växande miljöhot grund både de utsläpppå av som uthålliga perspektiv planerför utarbeta och ochattorsakar och risken för olyckor med olje-transporterna

fördelade län-kriterier för de sju sektorerna ärutsläpp följd.m. m. som Rysslandderna. Sverige tillsammans medansvarar
industrifrågorna. klarför Agendan skall attInternationellt samarbete Nordsjön vara-

våren 1998.antaskonventionen för skyddDen 1992år antagna nya av
politiskaSverige har, det geografiska ochden miljön genomNordostatlantenmarina i utgör en samman-

Östersjöregionen, förläget i särskiltettslagning och Oslokonventionenmodernisering ansvarav som
Östersjöområdet.utvecklingen inom Ett sekretariatsyftar till förhindra från fartyg flyg-dumpning ochatt

plan stödjaPariskonventionen efter för- har i Stockholm för och koor-attupprättatssträvarsamt attsom
hindra havsförorening från landbaserade källor. dinera hela processen.

Vid den Hårde Nordsjökonferensen Esbjergi junii
formulerade miljöministrama det1995 "genera-s.

tionsmålet". innebär utsläpp, och enskilda och istället från åtgärderDet emissioner utgårämnen attatt mot
förluster farliga kemiska till Nordsjön bör belastningen miljön dess hel-ska den kemiska iämnenav avse av
kontinuerligt och skall ha upphört het.minska inom en

Esbjergdekla-25 Dengeneration, inom år.v. s.
frånavviker traditionen inrikta åtgärderrationen att
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ExempelKvävebelastning retentionmed avdrag för 1995

Coalition Clean Baltic samarbete mellan-
Östersjönorganisationer kring

Coalition Clean Baltic CCB, Seas Risk ochat
Deposition frivillig-Världsnaturfonden WWF exempelär
sjö och tätort 12% Avloppsreningsverk 27% organisationer olika internatio-arbetat medsom

Öster-Industri 4% kring Nordsjön ochnella samarbetsprojekt
skogsbruk sjön.Aantropogent 1%

koordinerarCCB paraplyorganisationär somen
många miljöorganisationers arbete helaruntkogsbruk
Östersjön. Särskild uppmärksamhet riktas motnaturligt 10%

Enskilda avlopp 2% HELCOM internationella regerings-och det nya
Jordbruk båttrafik21. intensivaresamarbetet Baltic En allt
naturligt 7% Östersjön områ-miljöbelastningen ihar ökat

Jordbruk förmåpådrivande fördet. CCB har varit bl.att a.
antropogent 37% snabbtregeringarna begränsa deatt senareNaturvårdsverketKälla:

ökande oljeutsläppen.
Denna internationellt samarbete hartyp av

bildadesspritt sig till andra hav. Hösten 1996
CooperationEuropean Seas and Environment som

CCB, Risk Iik-samarbete mellan Seas ochatär ett
nande paraplyorganisationer i länderna runt
Svarta Havet och Medelhavet.
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llI.1 Lokal Agenda 21

organisation och genomförande-

nivåArbete lokal dominerar
Alla landets påbörjat288 kommuner har lokalt

det svenska samhället det lokalI på nivåär som upp-Agenda 21-arbete. Ofta har kommunens tidigare
följningen Agenda fått det bredaste genomslaget.Zlavmiljö- och hälsoskyddsarbete utgångs-tjänat som här mängd aktiviteter kommitDet igångär som enpunkt.
efter Riokonferensen. kommunala myndigheternaDe

Kommunernas för Agenda 21 politisktäransvar och den lokala politiska organisationens engagemangoch moraliskt, regleras inte formella, juri-men av har spelat avgörande roll. har arbetatKommunernaendiska krav. både förutåtriktat och informera lokalaatt engagera
Två tredjedelar kommunerna har placerat led-av aktörer och medborgare aktiviteter inomsamt genom

ningsansvaret hos kommunledningen.m den organisationen.egna
Hälften kommunerna hade 1995 speciell Enligt undersökningav genomförden Statistiskaen av

E Agenda 21-samordnare. Centralbyrån har svenskarna hört1996 40 procent av
ä Ideella organisationer spelar viktig roll för talas Agenda haratt skriftlig21, 20 nåttsen procentom av
J informationsprida och har självakunskap och medverkattillföra idéersamt itre procentengagemang, ett
Z Agenda 21-projekt. deni Dettadet lokala arbetet. mått påär ett stora
n spridning Agenda 21-arbetet fått samhället.mål iArbetet med lokala och handlingsprogram som

Alla kommuner hadeSveriges 288hållbar tagit någonpågårför utveckling typi kommunerna. av-l för påbörja eller markera vikten det loka-initiativ attmiljöfrågorFokus har legat aktivi- avävenmen-|
Agenda 21-arbetet finns dock1995. Detområden sommareninomteter hälsa, arbetslöshet ochZ som

mellan de kommuner fleraharvariation årsstoren somfrågorsociala demokrati och näringslivsut-samt
erfarenhet och bedriver arbete och andraZ ett avanceratveckling har i varierande grad integrerats i det loka-

nyligen de förstatagitC7 stegen.somAgenda 21-arbetet.
Områden med aktivitet utbildning,stor är Om lokala myndigheters iansvar

återvinning,avfallshantering och miljöanpassad Agenda 21-dokumentet
offentlig upphandling, konsumtion och räken-gröna Lokala myndigheters genomförandetiansvar avskaper. Agenda tydligast kapitel lokala21 28. Deianges myn-

dighetemas till demokratiskinitiativtauppmanas en
med brett deltagande från olika aktörer ochprocess

medborgargrupper. sådan ska ha inletts föreEn process
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utvecklingenföravgörandeSjälvständiga med brettkommuner ansvar
miljöområ-anknytning tillflera lagar medperspektiv och tillsyni internationelltSvenska kommuner har ett av

renhåll-hälsoskyddslagen,miljö- ochlångtgående däriblanddet,självbestämmande och stortettett ansvar
livsmedelsla-kemiska produkter,samhällsområden. ningslagen, lagenhaft bety-Detta harinom rad stor omen

ochliksom plan-utveck-delse för den snabba gen av1993utgifterFördelningen kommunalaav
bygglagen.lingen det lokala Agendaav

lokalaFörekomsten21-arbetet. Kommunerna av
hälsoskyddsmyn-miljö- ochbeskattningsrätthar egen Arbetsmarknad.

digheter med expert-näringsliv3%därigenomfinansieraroch egen,
Gemensam haftharkompetens storverk-denmerparten Bostäder.av egna administration10%fastigheter9%etc för utvecklingenbetydelseEn viktig delsamheten. avav

21-arbetet. Ur-Agendasjälvstyretdet kommunala Energi.är vattenKollektivtrafik, ochavfall6%kommunikationer4% sprungligen kommunenockså det kommunala plan- varMiljöochhälsa.
räddningstjänst tillsynsmyndighet,5% främstmonopolet, innebär attsom

fritidKulturoch 5% gradvisroll hardennasjälva beslutarkommunerna men
råd-ochområde. förebyggande arbeteutvecklats alltmerinom sitt motmarkanvändning och byggande avom

Många erfarenheterhar tidigaregivning. kommunerförtroendevaldaarbeteKommunens styrs ytterst avav
området miljö ochinomsektorsövergripande arbeteanställslokala val. Alla tjänstemänvidutsettssom

grund förhållbar varit viktig ettutveckling Detta harockså kommu-beslut. lnte heller andralokala engenom
21.framgångsrikt med Agendalokalt arbetefastställasbeslut behöver staten.nala av

för verksamhetenKommunerna har huvudansvaret
folkmängdvariationer i ochStora ytasamhällsområden, servicedäribland socialinom flera

vård, 288bostäder. Dessutom bl.a. Sveriges kommuner är stor,utbildning är Variationen mellanoch samt
både fråga folkmängd. Störst tilloch fritid kommunala och ytan ärräddningstjänst kultur i ytasamt om

minstansvarsområden. kvadratkilometer och000Kiruna med 20
befolk-Största9 kvadratkilometer.Sundbyberg med

Lång lokalt miljöarbetetradition invånareav 700 000 ochstadningen Stockholmshar
invånare. Genomsnitts-långtgående 3000minsta BjurholmtraditionelltSvenska kommuner har
invånare. varia-hälsoskyddsområdet, 30 000 Denhar storaliksom för kommunenmiljö-inom och caansvar

olika förut-avspeglas iolika kommuneravfall kol- tionen mellanenergi, ochverksamheter samtvattensom
också och behov.för tillämpning sättningar,lektivtrafik. Kommunen resurseransvarar
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bl.a. omfattade kommuner. Miljödepartementet och50Startår aktivaför det
Svenska Kommunförbundet gick också mediAgenda 21-arbetet kommunerna ut ett

brev till alla kommuner, medgemensamt presenta-en
frånuppdraget och kort sammanfattningRiotion140 av en

Agenda Under genomförde departe-21. 1993vårenav
120 och Kommunförbundet också serie regiona-mentet en

konferenser för stimulera den lokala uppföljning-att100
en.

politiskt och moraliskt.Kommunernas äransvar
Bakom den uppgift har finnsålagts kommunernasom

60 formella eller juridiska krav hur arbetet skainga på
bedrivas det kommunerna fritt utformastårutan att
det efter behov och förutsättningar.egna

Ledning, samordning finansieringoch

1V i i 95 genombrottet för kommunernas AgendaDet 21-stora1992
kom då hälften landets1994, näraengagemang av

och leda fram till lokal handlingsplan för håll- kommuner de inledde arbete 1271996 sittatten uppger av
bar utveckling, lokal Agenda kommuner. alla 96 procentkommuner21. Denna 288 Nästanuppmaningen
har fått den praktiska betydelsen den svenska hade formellt politiskt beslut grund för1995istörsta ett som
uppföljningen Riokonferensen. arbetet. Besluten regel hög politisk ochi på nivåär tagnaav

har alltså fått hög politisk status.
Snabb spridning till kommunerna för leda Agenda -arbetet harAnsvaret 2 1 i tvåatt tre-

Redan under föregick Riokonferensen djedelar kommunerna placerats direkt under kom-processen som av
deltog ideella centrala och lokala munledningen.1992 pekar arbetet uppfattatsDettaorganisationer, på att

myndigheter näringsliv. lade grunden för central angelägenhet, sektorsfråga.Dettasamt änsom en snarare en
den snabba spridningen resultaten från Riokonferen- Särskilda medel för Agenda-arbetetekonomiska harav

och det breda det fortsatta arbetet fyra oftastkommuner. mindreDeti iengagemanget avsatts ärtresen av
lokal avsedda för ochsamordning information.på nivå. summor
Agenda och Riodokument Konkreta aktiviteter med anknytning till olika delar21 övriga översattes av

snabbt till svenska och spreds till kommuner, myndig- den kommunala verksamheten finansieras regeli av
heter och bl.a. respektive förvaltning. statligt håll har totaltFrån 18organisationer, remiss,genom en som ca
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stimulera ochfrämst förmiljoner kronor anslagits, att leder detKommunalt organ som
exempel.godalokala projekt kansprida tjäna 21-arbetetAgendalokalasomsom

fannsSpeciella Agenda Zl-samordnare 1995 i unge-
samordnamaFlertaletfär kommun. varavvarannan

ochlångsiktighetvilket kan motverkaprojektanställda,
280svarande:Antalhälften kommunernakontinuitet arbetet. knapptIi av

personal finansieradesfanns dessutom genomsom
arbetsmarknadsbidrag.

deltagande ochBrett engagemang
viktenråder enighetI Sverige inåatt utstor om av

aktörer, medborgar-samhället och så mångaengagera
kommunalaenskilda möjligt.och Dengrupper som 8

ellerhandkan aldrigorganisationen på tra-egen genom
10hållbar utveck-ditionellt myndighetsarbete uppnå en 0samordnarekatalysator,därför främstling. Det är som Miljö-och AnnatUtskottellerKommunstyrelsen organ

hälsoskyddsnämndberedningundersamladelokalsamhälletsoch pådrivare engagemangav motsvarandeellerkommunstyrelsen
har betydelse.kommunensom måldokumentochLokala handlingsprogramde katego-och miljöorganisationerStudieförbund är

Agendamed lokalaarbetarkommuner 21-pro-lokala arbetet.aktiva detgenerellt Mångairier är mestsom
fram-för detprojektmål och konkretalantbrukare.och handelDärefter följer näringsliv samt angergram som
mel-inriktningArbetsformer ochtida arbetet.relativtunder år också engageradebedöms varierarBarn 15 i

baserarSomliga kommunerkommuner.bamom- lan olikaskola ochhög aktivitetergrad, i pro-mest genom
olikahargramarbetet brett Därpå ett engagemang.sorg.

ochenskilda deltagitochde lokala aktörer,kommunernaOmkring organisationer90 attprocent uppgerav
flerasamordnande funktion.haft Iinforma- där kommunenallmänheten.information till Depåsatsat en

engageradearbetsgrupperhar olikakommunerlokalpressen, informations- ivarittionskanaler använts ärsom
fortsattaför detoch förslaglokala målformulerahushållen, miljömässainformationsmaterial till attmöten,

begreppetför tydliggöralokalaarbetetstudiecirklar.miljöteam ellereller utställning visioner attsamtsamt
utveckling.till hållbarfrämstförekommerRiktade informationsinsatser

frammedhar börjatAndra kommuneroch handel.näringslivskolor, daghem, föreningar ettatt tasamt
kommunalaför denhandlingsprogram organisa-internt
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eller för kommande arbete. finns kommunen. Generellt har arbetettionen inomett ramprogram som
Ambitionen regel de lokala Agenda Zl-doku- utvecklats snabbast områden där kommunernaiär att inom

ska den lokala politiska församlingen. har välutvecklade arbetsmetodermenten antas ett stort samtav ansvar
och verktyg.

Fokus miljö i praktiskt arbete Agenda 21-aktivitetema har utvecklats långsamt
traditionelltlokala Agenda 21-arbetetDet har generellt områden där kommunensSverigei inom ansvar

fokuserat miljö- och naturresursaspektema begrep- tex.mindre biologisk mångfald och jordbruk.på i
hållbar utveckling. Orsakerna till detta dels Utvecklingen dessutom ofta långsammarepet gårär påatt ett

det finns utbrett kring miljöfrågor därområde kommunen saknar förverktyg påverka,iett attengagemang
samhället, överbryggar politiska skiljelinjer, dels lagstiftning, ekonomiska styrmedel ocht.ex.som genom
finns aktiva ideella ochSverige väl inflytande planeringen. Exempel sådanai organisationer på områ-över
utbyggda kontaktnät miljöområdet. Agenda den och21inom energi.är transporter
har dock ofta medfört den lokala diskussionen har Generellt har det lokala Agenda Zl-arbetet medförtatt
breddats från miljöperspektivet till det vidare begreppet lokalt och ansvarstagande för miljö ochatt engagemang
hållbar utveckling. sociala dimensionen Agenda hållbar utveckling har breddatsDen till fler områden. Inomi

kommuner aktiviteter21 och aktiviteten låg börjani många inommotsvaras energi it.ex. transporterav var av
områden näringslivsutveckling, åtgärder både och arbetsformer harintressemotsom processen, men suc-
arbetslöshet och social utvecklats. dag tillhör dessa frågor desegregation, Iintegration invan- cessivt mestav
drare, utveckling lokal demokrati och närdemokrati aktuella de ledande Agenda 21-kommunema.i iav
bostadsområden hälsa och livskvalitet Tabellen nedan innehåller kortfattadDetsamt är genomgångnya av

framförallt dessa områden med aktivi- sektorer eller verksamheter där det lokala Agendaintegreras 21-att att
miljöområdet. arbetet haft genomslag områden där utveck-påteter stort samt

lingen långsamt.gått mer
Snabb utveckling där kommunen

har erfarenhet och verktyg

Ofta har det lokala Agenda ZI-arbetet tidigtpå ett sta-
dium upphov till praktiska projekt eller kopplatsgivit
till redan pågående aktiviteter. miljöförbätt-Förutom

projekten till spridaringar, tjänar att engagemang.
arbetsområden valtDe mellan olikavarierarman

kommuner beroroch bl.a. vilka lokala miljöproblempå
dominerar vilken tradition och kompetenssamtsom
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Långsam aktivitetutveckling/lägreutveckling/hög aktivitetSnabb

svårt arbeta medEnergiområdet ofta upplevts attharEnergi:hadefjärdedelar kommunernautbildning: TreInformation och somav
påverka priser ochsmå möjligheterhar attKommunernaVanligast lokalt.21-arbetet.i Agenda ärutbildning1995 satsat

fler kom-området. dock ökat och alltharIntressetbeskattningandra kom-lärare ochtjänstemän,utbildning politiker samtav
verksamhetenergieffektivisering, inomÄven medi arbetarnäringsliv utbildatslokalt harallmänhet och egenmunanställda. muner

exempelfinnsallmänhet. Detnäringsliv och ävengentemothar oftast skett samttill allmänhetenInformationkommuner.vissa
i ochbiobränslen el-energi, främstmed förnybarlokalt arbeteIV.6se kap. lV.5,informationsmöten.Iokalpressochgenom

ll.4.värmeproduktion. se kap.Två tredjedelar kom-upphandling:offentligMiljökriterier för av
medmångfald: i sambandNaturvård Utvecklingenbiologiskochupphandling.offentligmiljökriterier för1995tillämpademunerna

gått långsamt. Kommuner-generellt2l-arbete harlokalt Agendatill miljöanpassabidragit21-processen har attAgenda upp-
området mycket.varierarÄven och kompetenstraditioneroch fleraofta liknandelandstingen harhandlingen. nasprogram
biomångfald i kulturland-bevarandeaktiviteter:Exempelfinns.mellan kommunerregionala samarbetenexempel av

initiativ tillkommunala naturre-skogsbruk,miljöanpassatskapet,Il.2.se kap. lV.4,
kap. ll.6seetc.servatåtervinning: har oftaaktiviteternaDe lokalaAvfall, källsortering,

långsamt inomgick i börjanUtvecklingenTrafik och transporter:område, varit lätt skapadär det attinom dettastartat engagemang
har ökat.aktivitetenzl-arbete,AgendaAktiviteter lokalthushåll bidra.både arbetsplatser kanoch och nudär men

mil-trafikplaner,miljöanpassadefrämst lokalaAktiviteterna gällerhaftkonsumtionsmönster ochavfallsområdet tillhar kopplats
gångtrafik, introduk-ochkollektivtrafik, cykel-förbättradjözoner,lokala AgendaarbetetStarten detpedagogisk betydelse. sam-

järnvägssatsningar.Flera storaregionalabiodrivmedeltion samtföreskrevs och producentansva-källsortering attmanföll med att av
opinion.också lokalbl.a. beroendevägprojekt har omprövats,ll.1, ll.2.se kap.ret aviserades.

II.5se kap.konsumtions-informeraKonsumtionsmönster: Projekt för att om
Hållbart livsmedelsförsörjning: Kommunernasochjordbrukvanligt iprodukter detmiljöfrågor, miljöanpassade är enga-och samt

21-arbetetjordbruksfrågor Agendavarierar mycket,ikom-samarbete mellanlokala oftaAgenda 21-arbetet, ett mengemangsom
aktiviteterExempel lokala är:kontakter.bidragit till ökadeMiljömärkta produkter harorganisationer.lokalahandel ochmun,

jord-ekologiskt odladeochproduceradeupphandling lokalthushållskemikalier,områden rengöringsmedel,inom avpapper-som
livsmedelsförsörjning och trans-kartläggningfått bruksprodukter,segenombrott.odlade livsmedel har ettoch ekologiskt avsvaror

från jordbruksmarknäringsläckageminskaprojekt för attporter,kap Il.1
biomångfald. ll.6se kap.och bevaratredjedel kommu-miljöredovisning: EnGröna räkenskaperoch av

aktivi-21-arbetet:lokala Agendai detNäringslivetsutveckla olika gröna1995 börjat typerhade engagemangavnerna
utveckladehurtetsnivån företagsstruktur ochlokalberor21-arbetetmiljöredovisning. Agendaräkenskaper föreller system

Exempel lokalanäringslivetmed är.kontakterhållbar kommunensutveckling ochindikatorer förhar tydliggjort behovet av
miljöarbe-kontaktnät och stödutvecklandetåtgärder. aktivitetgenomförda är attutvärderamöjligheterförbättrade att av

Il.2.se kap.i företag.tetlV.2.se kap.
ÖversiktsplanerNär tasbyggande:planering och t.ex.många Fysiskhar Agendaavloppsrening: I kommunerlösningar för nyaNya

hållbarPerspektivet21-arbetet. ärde Agendafram präglasvåtmarker utsläppför minskamed att enstimulerat arbetet21 avav
Äveneftersträvas.deltagandemed brettochutvecklingsmåskaliga, för avlopp och dag-lokala lösningarnärsalter samt processen

Det gällerbyggande har ökat. t.ex.miljöanpassatÄven föravloppsslam intressetföroreningar iminskaprojekt för attvatten.
l.4se kap.VA-lösningar.energi, avfall ochmaterial,se kaptoaletter förekommer.urinseparerandeförsök medsamt

II.7
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II|.2 Icke-statliga organisationers
i Agenda 21-arbetetengagemang

Vid Riokonferensen deltog förrepresentanter änIcke statliga organisationer folkrörelser meroch har en
svenska organisationer/folkrörelser.50 bredaDen repre-avgörande roll i det svenska Agenda 21-arbetet,

m fick troligen betydelse för det fortsattasentationen stortillföra idéeratt sprida kunskapsamt ochgenom
arbetet Somliga harSverige. sedani organisationernaavengagemang.ä dess aktivt drivit frågor kring miljö och utveckling inomBrett deltagande icke-statliga organisationeravZ landet, medan andra bidragit spridamest attgenominför och under Riokonferensen bidrog till spridaatt informationen vidare.

kunskapen Agenda 21 i det svenska samhället.omz
Agenda 21-arbetet mångahar medfört att Om icke-statliga organisationersorga-"II

nisationer breddat sitt Kopplingen roll i Agenda 21-dokumentetengagemang.
-l mellan miljö-, rättvisefrâgornautvecklings- och har Riokonferensen och Agenda har lyft fram betydelsen21-l utvecklats. icke-statliga Dettaorganisationers ärav engagemang.z

Bland dem varit aktiva finnsmest studieför- delvissom FN-systemet.något inomnytt
bistånds-bund, miljö-, och solidaritetsorganisatio- Icke statliga roll arbetet för hållbarz organisationers i

kyrkliga organisationer, utveckling behandlaskommunförbun- Agendasamt främst kapitelZl 27.o ner, i i
bl.a.den i länen och nationellt. Där erfarenheter, kom-organisationemasattanges

och kapacitet ska den nationellautnyttjas ipetens upp-
följningen Agenda tillgodose detta bör21. För attav

Bred representation vid Riokonferensen förutsättningar för dialog skapas nationellpå nivå.
från icke-statligaEngagemanget och bör också tillfälle utform-Organisationerna deltaorganisationer iatt

folkrörerlser har avgörande betydelse det svenska genomförande och utvärdering Agendai ning, 21-en av
Agenda Zl-arbetet. har tillförtOrganisationerna idéer arbetet alla samhället. Särskilt viktigtpå nivåer i är att
och drivit projekt bidragit till det konkreta innehål- stimulera deltagande formerolikaorganisationemas isom av
let uppföljningen Riokonferensens beslut. har utbildning ochi De opinionsbildning. Icke statliga organisa-av
också haft viktig roll spridare information och roll bl.a. kapitel ochtioners 25 "Bamiäventasen som av upp ung-

samhället. domars roll för hållbari utveckling", kapitel "Lokala28engagemang
Redan aktiverade radUNCED myndighetersåret innan till stöd för Agendasig initiativ Zl" samten orga-

Flera samarbetsprojekt startades nationell kapitelnisationer. stärka arbetstagarnas29 "Att och deras fackför-på
för samordna förberedelser roll".nivå, organisationemasatt eningars

och sprida information.
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demokratiroll i svenskFolkrörelsernas

finns dessutomolika folkrörelserKnutna tilldemokratisk relsen.roll i svenskviktigFolkrörelserna har en
utbild-ocherbjuder kurserstudieförbundfleraorganisation medfolkrörelsetradition. Med somavses en

språk,områden kultur,mål till inomningarförändraförankring, har attfolkligbred somvuxnasom som
miljöochtraditio- estetisk verksamhet, naturDesamhällsinstitutionerna.ochsamhället m.m.

organisationer har fort-och ideellaFolkrörelserna1800- ochfram i slutetfolkrörelsernanella växte av
demokratiskabetydelse i denanknytning till farande stor1900-talet och de harbörjan även proces-enav

ikunskap ochför spridapartier.politiska Basen samt attflera dagensframväxten engagemangsenavav
deproblem hör dock att ten-Till dagenssamhället.föreningar eller kret-i regel lokalai verksamheten är

från till institutioner,massrörelserutvecklasriksorganisation. derat attsamordnas i ensar som
Organisationernagräsrotsaktivitet. ärvikandefri- medfolkrörelserna räknasursprungliga t.ex.Till de

minskarockså bidrag, vilketstatligaberoendeden fack-nykterhetsrörelsen,kyrkliga organisationer, av
oberoende.och derasarbetarrörelsen, konsument-politiskaliga och

idrottsrö-bondekooperationen, kvinnorörelsen samt

hållbar utvecklingförVidgat från föreningslivet.erfarenhetermedengagemang anställt personer
ochantal ideellamed-ZI-arbetet harAgendaallmänt intryck En organisationer intresseorga-Ett stortär att

Agendaolika 21-harfrågor miljö ochkringfört ideellt sig iökat pånisationer sätti engageratett engagemang
samhället. Eftersomolikasambanden arbetetför de globala variationenhållbar utveckling. Förståelsen inivåerpå

gäller aktivi-och detolikabåde mellanhar ocksåoch rättvisefrågorutvecklings-mellan miljö-, närorterär stor,
heltäckandedetinriktning,förökatfördjupats. avspeglas svårtDetta i intresse är atttetemast.ex. ett enge

deåterfinnsGenerelltbild.miljöorganisationerna, organisationerrättvisefrågorglobala mångainom av
föl-Zl-uppföljningenAgendaaktivabistånds och ikyrkligamedan ivaritorganisationer mestsamtt.ex. som

socialt jande huvudgrupper:traditionmedsolidaritetsorganisationer aven
miljöfrågor. Miljöorganisationeraktivt medarbetabörjatävenengagemang

Studieförbundoch hållbar utvecklingmed miljö-Eftersom arbetet
och solidaritets-biståndsKyrkligaoch aktörer,samlat brett spektrum organisationerorganisationer samtett av

etablerats, bådeoch samarbetenhar också kontakter organisationernya
nationelltochKommunförbunden länensamordnareinternationellt.lokalt, nationellt och Som ii

oftaZl-arbetet har kommunernaAgendadet lokala
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Exempel

Organisationer och Agenda 21-aktiviteter ba utvecklingen för det lokala arbetet.
Detta axplock De flesta iär ett organisationer aktiva det nationellaolika nätverket q2000av som

deltagit i Agendasätt 21-arbetet. studerande gymnasierFörutom är eller högskolor ochdessa
mångafinns mångafler varit aktiva nivåer dem arbetar iolika olika ungdomsorganisa-i ävensom av

samhället. tioner. Exempel aktiviteter konferenser förär: att
påverkan,lära och praktisera metoder förut data-enNaturskyddsföreningen

bas för goda exempel och idéutbyte, temadagar om
Naturskyddsföreningen Sveriges miljöorga-är största hållbar utveckling gymnasieskolor samt rapporten
nisation, med 185 000 medlemmar och 270 loka-ca nivåhinder nationell för det lokala Agenda 21-om

kretsar. Naturskyddsföreningen har haft viktigen arbetet. internationellt har q2000 bl.a. arrangerat ett
båderoll i Agenda 21-arbetet i Sverige, nationellsom ungdomsseminarium i samband med det femte mötet

aktör och sina lokala kretsar. Exempelgenom med FN:s Commission of Sustainable Development
nationella projekt samarbetetär med Växjö kommun CSD i New York.

modellkommun för lokal Agenda 21 samtsom
nyhetsbrev idéskrifteroch för håll-lokalt arbete med Studiefrämjandet
bar utveckling. Dessutom arbetar med miljö-man

Studiefrämjandet landets studieför-är ett störstaavmärkning produkter samarbetesamt med miljöor-av
bund och har traditionellt omfattande verksamhetenmångaganisationer i Syd. l landets kommuner del-av

miljöområdet. På mångainom ochnatur- harorterNaturskyddsföreningenstar lokala kretsar i Agenda
Studiefrämjandet etablerat samarbete med kommu-21-arbetet pådrivare.idégivare ochsom

i olika utbildningsprojekt. l fleratyper kom-nen av
har arbetslösat.ex. ungdomar utbildats tillmunerhållbartq2000 ungdomskampanj för Sverigeett- "miljöinformatörer" i samarbete med Studiefrämjan-

Ungdomsnätverket q2000 bildades under förbere- det. Miljöinformatörerna har sedan arbetat med infor-
delserna inför UNCED och började tidigt arbeta med mation till allmänhet och företag i det lokala Agenda
uppföljningen Agenda 21 i Sverige. q2000 lyfteav 21-arbetet. Det finns projekt där invandrareäven

målettidigt fram lokalt Agenda 21-arbeteatt skulle utbildats till miljöinformatörer för bl.a. spridaatt
inledas i alla kommuner före 1996 och arbetade språkgrupper.information inom sina respektive

påverkanaktivt med nivå.central och lokal ocksåStudiefrämjandet har organiserat och utbil-
Därigenom fick nätverket betydelse förstor den snab-
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Exempel

består"miljöteam". nordiskt europeiskt kyrkosamarbetedat s.k. Dessa hus- i ochtar ävenav en grupp
håll miljöområdet u-länder.tillsammans sin liksom samarbete medkonsumtion ochöversom ser

frånsöker lösningar för minska miljöbelastningenatt
avfall, energianvändning. ioch Stödt.ex. varor, resor Svenska Kommunförbundet och de

mångaarbetet studiematerial och handledare. Iär en regionala kommunförbunden
kommuner har Studiefrämjandet dessutom ansvarat intresseorganisa-Svenska Kommunförbundet är eninternutbildningför kommunpersonal inom detav företräder kommunernastion gemensammasomlokala Agenda 21-arbetet.

medlem-Alla Sveriges 288 kommunerintressen. är
förKommunförbundet har haft betydelsestormar.Svenska miljövärnkyrkan Kyrkans- ispridningen det lokala Agenda 21-arbetetav

Kyrkans miljövärn nationellt projekt inomär ett aktiviteterna märks kurser och konfe-Sverige. Bland
Målsättningen håll-Svenska kyrkan. miljö- ochär att erfarenhetsåterföring, kontaktförmedling ochrenser,

barhetsanpassa all verksamhet Agenda 21-genom rådgivning utgivning informationsmaterial.samt av
bådearbete i församlingarna. Arbetet andliga,tar upp finns regionala kommunförbund.alla län i landetl

hållbaretiska, ekologiska rättviseaspekteroch en koordinatörerDessa har ofta viktig roll aven som
utveckling. Som inspirationskällastöd och för arbetet länets kom-samarbete och erfarenhetsutbyte mellan
har Svenska givitkyrkan boken "Den postil-ut gröna många organiserat regelbundnal fall har manmuner.
lan". Det praktiska i församlingarna innefattararbetet 21-frågor för politikerträffar kring miljö- och Agenda
miljöutbildning 22 000kyrkans anställda samtav län har kom-tjänstemän. l Västernorrlandsoch t.ex.

energisparande, avfallshantering miljöan-t.ex. samt drivit projekt förmunförbundet dessutom ett stort
passning upphandlingen och Församlingarav resor. Bådeupphandling.miljöanpassad kommunal

stiftoch uppfyller vissa villkor kan bli mil-ävensom regionala förbun-kommunförbundet och deSvenska
jödiplomerade. Miljöarbetet i församlingarna har mött internationellt samarbete kringorganiserarden även

intresse ochstort engagemang. hållbaroch utveckling.miljö
Svenska kyrkan skogsägare och mil-är storen en

TCOTjänstemännens Centralorganisationpåbörjats.jöanpassning skogsbruket har Enav
"Skogspostilla" regler för miljöanpassatett TCOCentralorganisationsom anger Tjänstemännens är en av

hållerskogsbruk fram. Svenska kyrkan del-att tas sig ifackliga organisationer aktivtde engageratsom
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frågor hållbarkring miljö utveckling. TCO Metallarbetarförbundet och lndustrifacket haroch orga-
niserar tjänstemän inom näringsliv offentlig genomfört kampanjer kring substitutionsprincipenoch för-
valtning. organisationer miljöfarliga kemikalierl samarbete med andra och vad gäller hälso- och medan
myndigheter driver TCO projektet bedriver omfattande inven-"Miljöanpassat Lantarbetarförbundet ett

farligakontor" med syfte miljöanpassa inköp, material- teringsarbete kring bekämpningsmedel.att
Målarfacket fackförbundetoch energianvändning kontorsarbetsplatser. TCO och Grafiska har inlett

ocksådriver för miljömärkning särskilda Agenda 21-projekt. Runt i landetsdatorer,ett system omav
bådeinnefattar energi-, material- arbets- kommuner Kommunalarbetarförbundetoch harsom engage-

miljöaspekter. TCO sig i 21-arbetet.Dessutom har utarbetat och lan- det lokala Agendarat
1994 inventerade6E arbetsmodell för integrera arbetet När LO hösten medverkan iserat atten-

LO-sektionernamed miljö och arbetsmiljö arbetsplats, Agenda 21-arbetet bland facketsyttre en
kommunnivåhela i miljöarbetet. samarbetsorgan deltogpersonalensamt att tre-engagera ca en

någotdjedel sätt.

Landsorganisationen LO

Landsorganisationen LO Sveriges fackli-är största
organisation och verkar federation för fack-ga som

förbund inom bl.a. tillverkningsindustri, byggsektor
vård och offentlig LO:s arbetesamt verksamhet.

med miljö och Agenda 21 främst inriktatär
miljöfrågor nåarbetslivets i vid mening. För att ut

och medlemmarna har LO tagit fram stu-engagera
diematerial ordnat kurser och informations-samt
verksamhet.

LOFlera förbund inom har motsvarande sätt
arbetat med information och kurser arbetsplat-

Pappersindustriarbetarförbundets medlem-serna.
har haft möjlighet läsa miljöcirkelattmar en

arbetstid, 80 medlemmarnadär deltog.procent av
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IV.1 Samhällsplanering och beslutsprocesser
mycket bredare spektrum samhällsinsatser deänav somhållbarArbetet för utveckling bör innefatta bre-ett
hör till det traditionella miljöområdet. Välfärdspolitikenvälfärdspolitisktdare spektrum samhällsinsatser.av bred bemärkelse bör systematiskt beaktas det fortsat-i iErfarenheter från det lokala Agenda-arbetet visar att

Agenda-arbetet. gäller hälsa och välbefinnande,Dettadet viktigt planeringär och utvecklingsarbeteatt är och miljöfrågor, boendefrågor,integrering inre yttreavdemokratiskt förankrat och bygger medverkan sysselsättning, trygghetsfrågor Vid Riokonferensenm m.m.och delaktighet. överenskoms också det kommande arbetetiatt staterna
Samhällsplaneringen bör inriktas mot med-att skulle tillämpa underifrånperspektiv, dvs. Agenda-E ett

långsiktigt hållbartverka till ett samhälle. l en arbetet skulle långt möjligt utvecklas lokalt och förassåi
sådan det viktsträvan är stor att utveckla lag-av en hierarkin.uppåt i
stiftning kan övergripandeutgöra ett regelsys-somZ

Samhällsplaneringen i Sverigehållbarför Hållbarhetsanalysertem utveckling. och-n
riktningsanalyser blikan viktiga verktyg i arbetet för lokala fysiska SamhällsplaneringenDen byggerSverigei

-i hållbar utveckling. traditionellt delaktighet och medverkan olikapå av sam-
-i hällsgrupper. har s.k. planmo-Agenda-arbetet Kommunernavisar vikten utvecklaatt sittav genom
Z nopol den fysiska planeringen och plan-demokratin invånarnas initiativet ioch underlätta deltagande ii

och bygglagen regleras bl. medborgarnas inflytandelokala verksamheter ioch beslutsprocesser. Nya for- a.Z
planeringsprocessen. Berörda medborgare, föreningarkan utvecklas i kommunerna. Kommuner ochmerO
och har möjlighet till direkt påverkanorganisationermyndigheter bör kunna bl. informations- avöverse a.
framlagda förslag vid särskilda samrådsmöten.rutinerna i syfte det möjligt föratt göra alla intres-

fortlöpande samspel mellan olika aktörer ochI ettserade delta aktivt.att
verksamheter det generellt vikt denär rent stor attav

hållbar utveckling kan relate-strävan motgemensamma
till övergripande regelsystem. I Sverigeett pågårras

sedan flera omfattande arbete med samordnaår ett att
Rioprocessens konsekvenser miljö- och hälsolagstiftningen särskild miljöbalk.i en

följd de beslut deEn SyftetRio samordna sådan lagstiftningJaneiro 1992 har bety-itogs är är attav som som
Samhällsplaneringen behöver utvecklas och breddas. delse för ekologiskt hållbar utveckling. denatt I meningen
erfarenhet från det svenskaEn Agenda-arbetet också kan den planerade lagstiftningen förstaär ettman se som
arbetet för hållbar utveckling bör innefatta samlad Agenda-lagstiftning.att iett stegen en
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Exempel

planeringsprocesserdeltagande i lokalaBrett

Stockholm, harförort iSkarpnäck,l en
stadsdelsnämndenmed"MiljöIigan" i samarbete

i miljö-aktiv medverkanformer förutvecklat nya
storstadsområde.planeringsarbetet ioch ett

projekt och hartiotalMiljöligan driver störreett
mål väcka intres-konkret handlingatt genomsom

lallmänheten.hosoch engagemangse
Miljöliganmiljögrupper."Miljöhuset" verkar olika

ämnesområdenockså olikautbildning iarrangerar
hållbar utveckling.tillmed anknytning

Örebro särskild översikts-haftkommun har en
föreläsningar ochbl.planegrupp genomsom a.

hållbarhetsperspektiv isökt integreraenkäter ettlokala beslutsprocesserSvenska erfarenheter av
Till grund förplaneringen.översiktliga fysiskadenmänniskorsdelaktigheten byggerlokalaDen på många

idé-inventering kal-planering ligger bl.denna ena.oftautifrån lokala förutsättningar. Den gerengagemang
miljö". Kommunen"Gröna tankar för bättreladfinns detidéer. den kraft enupphov till Om isomnya

sysselsättningseffekternavidare sammanställtharoch utveck-kunna leva vidarelokala skaengagemanget
miljöåtgärder.olikadeltagande demöjligheter till aktivtlas, förutsätter det i av

traditionella efterhar attpolitiska beslutsprocessema. Trollhättans kommun strävatlDen manrepre-
förstärkasutvecklas ochdemokratin kan översiktsplanering-sociala aspekter iolikapå medsentativa

Göteborg och Malmöbl. Stockholm,olika I omrâdes- utvecklingsplaner.ochlokalaochsätt. a. en
med Stadsdelsnämndenutvecklas I också tillsystemet tagit initiativ attharKommunenex. ge

decentrali-tillandra andrakommuner prövas vägar miljöfrågor förkonsultation ien näringslivet fri en
har gällt involverabeslutsprocess.serad Det attex. företag.miljöanpassningframtidsinriktad av

Agenda-arbetet.byar direktföreningar, iosv.
utveckla demokratinmål börEtt attatt genomvara

beslutsprocessendeltagandeunderlätta iinvånarnas
och förtroende-avståndet mellanoch minska invånare
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valda. kan ske anordnandeDetExempel öppnaex. genom av
nämndsammanträden och återkommande dis-öppna

Arbete med lokala handlingsprogram och visioner kussioner mellan de förtroendvaldalokalt medbor-och
Marks kommun har i Under-sökningarsamband med den fördju- vid för framtidsstudi-Institutetman garna.
pade översiktsplaneringen bl.tagit initiativ till fler ungdomarbred harvisar sig iatten engagerater a.

frånrepresentation kommunens olika Agenda 21-arbetetdelar och de politiska verk-i partiernasänorga-
nisationer för samhet.söka samarbetsformer denatt i plane- potential förDet komman-visar pånya stora

årringen. Under 1995 deltog 400 de utvecklingaktivt Agenda-arbetet har.ca personer som
i olika Strävan har varit finnaatt arbets-grupper. nya

slårHabitat fast betydelsen lokalanåformer för målgrupper.fler av processerBl.att har startatsa.
visionsarbete där 150 Internationellaett har arbetat studier understryker denWHOinomca personer

fram vision 25-årsper-för önskad breddutveckling i Agenda Zl-arbetet bör ha. Studiernaett visaren som
spektiv. klyftor mellan olika befolkningsgrupper lång-att stora

l Nacka kommun har bildat siktigt leder tillsärskilt och instabil utvecklingett totaltsämreman mer
21-rådAgenda föri hela samhället.samverkan med olika Demokrati, jämlikhetnära och jämställd-som par-

i hållbarkommunen verkar för het därförter utveckling i grundläggande delarloka- långsiktig hållbarär i en
planer och i kommunens utveckling.olika verksamheter.

Ordförande 21-rådeti Agenda FN-konferensenpolitiker, Istanbulutsedd boende, bebyg-är 1996ien om
kommunstyrelsen, sekreterare gelse och Stadsutvecklingkommunens Habitat fastär slårav att en- -

ÖvrigaAgenda 21 rådetsamordnare. hållbar utveckling världenmedlemmar i beror vad sker lokalti av som
frånfrivilliga föreningslivet där människor bor,är olika där företagoch utvecklas och där olikapersoner

intresserade organisationer. verksamheter bedrivs. Möjligheterna tillmåste tas vara
l 77daholms låtitkommun förverkligahar hållbargymnasieele- utveckling ekonomiskattman en genom

delta aktivt i Agenda-arbetet och social utveckling och skyddbl. miljö,attverna genom a. naturresurserav
hjälpa till invånaremed enkät till kommunens och kulturella värden. viktig rumslig dimensionEnen ärom
deras Agenda 21 för lidaholm. ñnna former förBl. enkäten kretsloppsinriktat samspel mel-syn atta. ett

bildathar underlag för dialog i kommunen lan stad och land.vil- politiska huvudfrågorna från kon-Deen om
invånarnaken vision hållbara ferensenhar slås fastdet Istanbul-deklarationen.isom om sam-

nåhället och hur kan dit. Vidare har olikaman
Nya arbetsformer och verktyg i planeringsprocessen"byautvecklingsgrupper" tagit fram underlag till

översiktsplan och grundskoleelever Svenskastimulerats erfarenheter fråndelta tiden efter 1972 års
i kommunens samhällsplanering. Stockholmskonferens ligger helt linje med vadi som
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gäller för-del planeringsprocessen.självklar DetGod livsmiljö,och iredovisats från Habitathär WHO. imera
beslutför strategiskaocksåhand för projekt,godfull sysselsättning,resuishushållning,effektivare sta avmen

energiförsörjning-trañkprogram,slag,utkomst olikatrygghet vad gällerbostäder ochhälsa, goda ex.som
utvecklingsarbetefysiska planerutveckling. Etthållbarcentrala inslagoch iär m.m.sprogram,enomsorg

viddeltar aktivt,frågor, vilketkring dessaoch arbetsplatser Sverigebostäder, infrastruktur pågårförPlaneringen i
förmotsvarandeEU-kommissionen.åtgärder förmiljöpolitiska En övrigasamordnas medbehöver ett process

behöverhållbarhetsanalyserföraspekterluft ochmedsamhällemiljöanpassat i ett systernrent vatten, ren
utvecklas.vidaremångfald.med biologisknaturområden Det är

tillövergripandefall, dåför-demokratisktåtgärder vidtasviktigt de I vissa ärär meratt processenex.som
lämpligriktningsanalyss.k.karaktär, kanoch delaktig-medverkanankrade och de bygger sinpå somvaraatt en

föl-konsekvensbeskrivning.förstadium till Ihet. närmareett
analys,sådanexempelmodifierademed det jandefasen Agenda på21Den genomgångna somenavnu

naturresursförhål-miljö- ochtraditionellarelaterar tilltillämpats,harunderifrånperspektivsk visar påsom
alla frågornafrågor.frånlanden, Ompåverka pla-möjlighetmedborgarnasvikten utgårattatt sexmanav

projektettyder detmeduttryck besvarastill åtminstonepolitiska beslut kommeroch påi attävennering
Blirhållbar utveckling.striderfysiska plane-den nej påsamhällsplaneringsprocesserandra inte svaretmotän en

problemfler frågorna kanellerlokala Agenda-grupper iofta framförd åsikt sigväntaEnringen. manen avav
hållbarhetdet gällerframtidensamarbetsmöjligheter medochdelaktighet närär m.m.att ansva-

framhållitstidigareAgenda-arbetet harför pla- visatbetydligt attuppnåsvårareriga instanser är att somex
tillkandet lokaladet viktigtoch energiförsörj-och tasengagemangetär attrör transportersomner program

hin-kommunala beslutsprocessen.den Ingentingivaraning.
arbets-knyterdennadrar exempelvis iatt processman

Hállbarhetsanalyser nämndorganisationtill ordinariereferensgruppereller
skil-lokala föreningarför boende ochmöjlighetmedsamhällsplaneringen behöverslutsats blir organi-En avatt

delta.utgångspunkt: da slagövergripandemålmedvetenmed attenseras
därde kommunervidareErfarenheternahållbara samhället.långsiktigtleda till det Ett visarAtt attsätt

denkoppling tillhaft direktAgenda-arbetet harverksamhet ledertilltänkt rätt är att cen-prövaatt enom en
d.v.s. till kommun-kommunen,trala beslutsinstansenhållbarhetsanalyser. Sådanaförutveckla isystemett ana-

medlyckats bästnämnder, harstyrelsen ochmiljörelaterade utvecklings-omfattabaralyser kan ansvarigainte
kommunala sek-de olikaAgenda-arbetetdemokratiskaekonomiska,också beaktaaspekter, iintegreraattutan

miljökonsekvensernaaspekter. beskrivaoch sociala Att torema.
tillmöjligheternainleddaalltåtgärd ska har blivit Denbeslut visar påvissinnan entas processenenom en
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åtgärdenRiktningsanalysen hållbarvisar bidrar till utvecklingom

frågor:Exempel

övergårMinskar eller energianvändningen till användaattresurs-
förnybara respektive energikällorresurser
Ökar naturens resursuppbyggande kapacitet Bevaras mångfaldbiologiskanaturens
Skapas slutna kretslopp för materia
Håller inom tålför vadgränserna och människannaturenoss
Löser flera problem samtidigt i helhetsperspektivett samtidigt skapa nyautan att
Tillämpar försiktighetsprincipen Substitutionsprincipen

vidareutveckling den lokala demokratin och detav
lokala aktiva deltagandet utvecklingsarbetet.i

kanKommunerna för det fort-rutinernaövertex. se
Agenda -arbetet och förutsättningarna för2 1satta pröva

direkt koppling till kommunstyrelsen. Kommunernaen
bör vidare kunna formerna för allmänhetensöverse
och de ideella föreningarnas möjligheter komma tillatt
tals beslutsprocessen. gäller särskilt deDeti unga.
Inforrnationsrutinema bör underlätta för alla intressera-
de aktörer följa och påverka olika delar arbetet föratt av

Ävenhållbar utveckling. myndigheterna bör överse
informations- och beslutsrutiner lokalasina så intres-att

får ökade möjligheter påverka beslutsproces-senter att
Alla känna för skapainstanser måste attsen. ansvar

goda förutsättningar för hållbar utveckling lokalpå nivå.
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Miljöräkenskaper|V.2

påbörjatsnivånationell gäller utsläppdethar kommit längstkoppla filer". Arbetetförhar arbete att närw
miljöskyddskostnader.energianvändningtill luft,miljöpåverkan kostnader.till samt

materialflö-avfall,medAndra områden arbetar ärindikatorernationell statistik ochUtvecklingå manav
hållbarförindikatorerdesanalyser, samtnaturresurserhållbarhet pågår.för..i

utveckling.;Allt imiljöbokslut -ellerredovisarkommunerfler
NaturvårdsverketcentralbyrånStatistiska tarsamtattrriizljöredovisningar. utnyttjarVanligastZ man

beskrivaöversiktligtnyckeltal/indikatorer förfram attindikatorerform" nyckeltal. Det före-eller-n av förländermiljön olikautvecklingen inomi i ettramenförsökerkommer manockså miljöpåver-värderaatt
nordiskt projekt-l Kani pengar.-4

Efterfrågan påijämförbar miljöinformation om miljöräkerzskaperMonetäraZ
dessutomföretag, kopplingenbelyserhelstsom nationellamedarbetarKonjunkturinstitutet monetära

z ekonomi,miljö ökar. och utvärderautvecklaMåletmiljöräkenskaper. är att
C marknads-med hjälpkostnaclsvärderingmetoder för av

betalningsviljestudierundvikandekostnader,priser,
21i AgendaMiljöräkenskaper harproduktionsbortfall.hypotetiskt Manrespektive i

skadeverk-förkostnadernapilotstudier värderatmiljö- olikahandlarAgendaKapitel 8 21 integreringi avom
jordbruksgrö-skogsvirke,svavel och kväveoch beslutsproces-ekonomiskaaspekter de påningarii systemen av

och rekrea-hälsavattenekosystemen, korrosion,nuvarande dor,definns utvidgningBland målen avserna.
modellerekonomiskautvecklarmil- tionsvärden.förnationalräkenskaper Manför integreraatt somsystemen
för kunnafysiska miljöräkenskaperna,deaspekter.och sociala utnyttjar attjömässiga

politik ochekonomiskmiljökonsekvenserstudera av
nivånationellMiljöräkenskaper för sökaanvändasModellerna kan ocksåvice attversa.

förutsattåtgärderkostnadseffektivaden mixenmest av
miljöräkenskaperFysiska kända.för åtgärdernaoch effektivitetkostnader äratt

EUROS-arbetetdeltar EUnationella mil-utvecklar fysiskacentralbyrån SverigeStatistiska i inomäven
ochför miljöräkenskaperfram modellolika TATutgångspunktjöräkenskaper alltså isin tartar ensomsom

miljöindikatorer.möjlig-aspekt harviktigfysiska En varit attparametrar.
miljöpåverkan.orsakartill de aktörerkopplinggöra som

miljöpro-"aktörsvisadettaResultatet ipresenterasav
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Verkstads- tillverkningsindustrioch Massa och grafisk industriannan papper,

A1:Produktionsvårde Produktionsvärde
l: EFörädlingsvärtle Förâdlingsvärde
I: ElSysselsättning Sysselsättning

Exportvärtle

Samtligabränslen
Biobränslen

|:|

l co:
I so:
| mNOx ou:å0 10 20 30 70 å40 50 60 0 10 20 30 7040 50 60Procentlandettotaltav Procenttotalti landetav

Exempel aktörsvisa miljöprofiler. Profilen visar branschens bidrag/betydelse för
förbrukningen energi uppdelat olika energibärare, utsläppen olika luft-av av
föroreningar olikaför ekonomiskasamt parametrar.

Index för miljötillstånd olika ekosystemi jötillstândet omrâdet. Med denna metod kommeri
Naturvårdsverket fick uppgift utarbeta kunna1992 åskådliggöra hur miljöpåverkade olikai att ett attman

miljöindex samlad bild miljö- olika har dag kommitMansystem i regioner. iärnaturtyperav som ger en av
tillståndet de svenska ekosystemen det ganska långt det gäller indikatorer föri skog. full-möj- Mergörsamt när
ligt följa förändringar tiden. Modellen baseras ständiga förslag för skog och kommeratt över ytvatten att pre-

relevanta indikatorer med hjälp sedan under förpå odlingsmark, våtmark och hav1997,gör senterasvars man
bedömning miljötillståndet landet helhet urban miljö fjälloch1998,i 1999.samten av som

och för Slutligen ska olikaregioner.större prövaman
Miljöskuldsberäkningarmetoder för indikatorema förvägaatt visssamman en

till index. Slutmâlet med kvantifiera kostnaderna för miljöpåverkanEttnaturtyp ett är att sätt att ärman en
enda siffrasammanvägd ska kunna betyg mil- beräkna miljöskulden. Miljöskulden har definieratspåsätta att

192



21 i SverigeDel Agenda

beslut ochpolitiskavidarebeskrivsmiljöskadoråterställa dekostnad för Den i avsnittetäratt omsomsom
beslutsprocesser.storlekenåtgärda,tekniskt-ekonomiskt möjliga samtatt

för betala återkomman-erfordrasdet kapital attsomav
företagMiljöräkenskaperberäknades acku-de Sveriges1992reparationsinsatser.

utsträckningsvenska företagHittills harmiljarder kronortillmulerade miljöskuld i261 inte störreuppgå
aspekter.ekonomiskamiljöinforrnation tillkopplatJordbruket,med miljarder kronoröka sin6,6 år.samt per

hand frånförstaområde,ökar kraven dettaför deavfallsfrågor och försurning stod Nu ipåtyngsta poster-
se vidarekunder.och frånfinansmarknadens aktörerna.

näringsliv.HållbartII.2avsnitt
nivålokalMiljöräkenskaper projektnordisktstorföretag deltarsvenskaNågra i ett

miljöpre-nyckeltal förföretagsspecifikaframallt förhar bidragit tillAgenda 21-arbetetlokalaDet att taatt
ambitionfinns dockprojektstanda. dettabokslut denbörjat Ifler kommuner har ingen attisignärma gröna

metod kangenerellochutvecklaenkät frånredovisningen. 1995I någon somgemensamenuppgavenegna
företag.användas allabörjat arbetafjärdedel landets kommuner att avmanav

rörderedovisning.formmed Det signågon grönav
ellermiljöinforrnationbåde presenteras mersomom

redovisningen,från den ekonomiskamindre fristående
försök värde-och olikaform nyckeltal,i attt.ex. omav

miljökostnadema i pengar.ra
kommiljöredovisningamaförsta kommunalaDe i
snabbt.utvecklingen90-talet ochbörjan gårnuav

formpresenterade 40-tal kommuner1995 någonett av
hälften dessa har kopplatUngefärmiljöredovisning. av

utvärdering beslu-till uppföljning ochredovisningen av
miljöredovisningamahälftentade mål. I än avmer

utveck-nyckeltal för beskrivaanvänds olika gröna att
lingen.

bland både kom-fått bred spridningmetodEn som
riktningsanalys. Metoden,och andra aktörer ärmuner

för kon-redan användspresenterades 1990, attsom
ocheller vid planeringtrollera hållbarheten projekti ger
miljön.uppfattning effekternaövergripande påomen
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Exempel

Miljöskuld och miljökapital i Eslöv

ovanståendeBaserat metod hamnar i Eslöv följande resultat:man

Långfristig miljöskuld miljoner/år800 miljoner 20ca + ca
koldioxidutsläpp, kadmium i jordbruksmark, minskad humushalt i jordbruksmark, övergödning

hav och sjöar, miljöfarligt avfall, förorenad mångfald våtmarkermark, bevarande biologisk iav av
respektive reservatett

Kortfristig miljöskuld 50 miljonerca
bullerdämpning, åtgärdande dricksvattenkvalitet, sanering radonhus, ventilationsupprustningav av

Naturligt miljökapital 2150 miljonerca
rekreationsvärden,markens taxeringsvärde, fyndighet kaolin och naturgrus,

existerande mångfaldbiologisk

Tekniskt miljökapital låg200 miljoner uppfyllnad negativt värde--
från:utsläpp till reningsverk,vatten avfallsupplag, jordbruksmark, enskilda avlopp; utsläpp till

frånmark reningsverk frånslam; utsläpp till luft energiverket, småskaligavfallsupplag, oljeeld-
småskaligning, tillståndspliktigaVedeldning, freoner, företag, krematorier; källsortering

Humant miljökapital 2 miljoner

kommunal miljöinformatör, utbildning kommunens inköpare miljöutbildning i skola, gymnasi-av
och förskola, miljöutbildning företag, information källsorteringum om

Källa: Gröna nyckeltal i kommunal redovisning, Svenska Kommunförbundet 1996.
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Exempel

21-bokslut i FalunAgenda

följaredovisningen för attmiljöredovisning. l Falunarbetat längst med görsFalun tillhör de svenska kommuner som
miljösituationen.energiområdet bildmål allmänförinom miljö- och attoch samtpolitiskt besluttagna avge enupp

frånutgående nyckeltal:antalbeskrivs bl.a. ettMiljösituationen

återvinning andeltillavfallsanläggning materialFalunsdeponering vissa avfallsslagAvfall avav
fritidshem och skolorkompostering i daghem,odlingsmarkspridsavloppsslammet som

uppvärmning ienergianvändning förenergislag, bränsle i fjärrvärmen,energitiliförsel ochEnergi
elanvändning ibostadsbolaget, kommunenkommunaladet

några trafiklederflödenTrafik

från enskilde energianvändarenfrån bränslenkoldioxidutsläpp denfossila störstekoldioxidutsläppväxthusgaser

frånfrån hushållen/invånare gruvavfallzinkläckageavfallmiljöfarligtMetaller och utsorterat
kemikalieolyckormetalläckage utryckningar till olje- ellerindikerar totaltkemikalier

avloppsledningarochi kommunalain- och utläckage vattenvattenanvändningVatten personper

mångfald Iandskapsekologisk planeringmedandel skogsmarkBiologisk

frånfrån bränslenkvävedioxidutsläppsvavel bränslenFörsurning utsläpp av

bullernivåerområden vissmedantal boende i över gränsBuller

gång- cykelvägi centrala Falun km ochkvävedioxidhalter i luftUtomhusluft

radonåtgärdade ackumulerathusBygga och bo antal

andel godkända renvattenproverDricksvatten

årskurs nioiFriska Andel rökareFalun

år.mål följas fleraoch utvecklingen kanpolitiskt beslutade övertillNyckeltalen relaterar

genomgång planerade,kommunnämndsinnehåller också tydlig varjeochkonkretMiljöredovisningen aven
medenergiområdet. redovisning avslutasåtgärder Varje nämndsmiljö- ochpåbörjade inomoch avslutade

från ledningsgrupp.kommunensutvärderande kommentaren
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IV.3 Ekonomiska styrmedel och skatter

m subventioner däremot detta kapitelinte itas uppSverige har sedan slutet 80-talet arbetat alltav mer fördelarnaTill med ekonomiska styrmedel hör att:styrmedel"med-i inomekonomiska specielltå energi-
åtgärder vidtas där det kostar dvs. miljöbelast-minst,området.å j minskas kostnadseffektivt., ningeni jÖkátzgradvis.:Många,eneçgçskattgrrvhárjf förhushâllJ utveckling miljöanpassade produkter stimulerasavserviceriåjring.i délsånkts,i;foch- :För iZ harindustrin. eftersom de relativa kostnadsfördelar.gesskat-nergi-Ãochmiljörelatéradventâkterna|1 â administrativa kostnader vanligen låga.2% ärtárükáriigrjfádvisç.- Under nittiotalet har användningen ekonomiska-I avstyrmiedlenvarierarStâyreffektenhost på-ver-och styrmedel miljöområdet ökat kraftigt Sverigeinom-i i

igkafsir av-Ãhiliáflättidetmjärbha. andrabyta till alter- tillhör de länder världen har flest miljö-Z isom nu som
nativtåch avgifterna/skatterna ihur höga är. skatter och -avgiften kan enskilda länder infö-Inom EU

Z nationella miljöavgifter och skatter, länge deså intera
G1 klassas handelshinder. för försämrad konkur-Oronsom

renskraft för det landets industri kan emellertidegna
hämma land de införa eko-ett är attom ensamma om

Ekonomiska styrmedel i Agenda 21-dokumentet nomiska styrmedel.
Agenda framhållsI behovet21 effektivtettav

Miljörelaterade skatter och avgifterutnyttjande ekonomiska Till deinstrument. områ-av
den pekas särskilt angelägna för detta hör: stod intäkterna från1994 miljö- och energirelateradeutsom som

jord- och skogsbruk, avfall, skatter förenergi, beräknas3 tillBNP. Dettatransporter, vatten, stigaprocent av
hälsa, och tjänstesektom globala och Tillturism de3,7 intäktspostema hör1998.årsamt grän- procent största
söverskridande miljöproblem. energiskatten bränslen och koldioxidskatten.på samt

Till de skatter differentierade med miljö-ärsom
miljöpåverkanPris aspekter grund hör svavelskatten bränslen, kol-påsom

detta kapitel behandlasI ekonomiska skatter och avgif- dioxidskatten, energiskatten bränslen, fordonskattpå
dvs. pâlagor konstruerade miljöpåverkan skatt gödsel- respektive bekämpningsmedel.ter, såextra påatt samt

blir prisfaktor. styrmedel har syfteDessa Syftet med differentieringen konsumtionenatt ären att styrasom
med hjälp marknadskraftema konsumtionen de miljöanpassade alternativen.styra mot mestav
och beteendet miljöanpassad riktning. Bidrag och Till de miljöskatter differentieradei hörinte ären som

196



21 i SverigeDel Agenda

från energirelaterade skatterfrån IntäkterfordonsskatterIntäkter

Mk ProkuklionsskaltMkr 5°°°° kämkraftsel fastighetsskatt7000
Vattenkraftverk

COZ-skatt,
bränslen

,Sââiilfâäâl svaveism.W
bränslen

30000

20000
Energiskatt

elkranochbränslenFörsäliningsskalr 10000
motorfordon

1980 1992 19961988198419961988 199219841980

fjärr-biobränslentillbränslenfossilafrån ibeslutadtill deponeringavfallskatterna övergångännupå men
värmeverken,ochliksominförd och påpå naturgrus momsen

koldioxid-bränsle- ochdåtill oljaskattenframförallthär blirStyreffekten återgångvissatttransporter. eni
Återgången fram-skeddeindustrin.försänktesskattengällerdethushållning när naturgrus,samt, t.ex.gynnar

mel-bytasnabbt kanskogsindustrin,föralltmaterial.alternativatill inomövergång som
biobränsle,ocholja,miljöavgift lanochmiljöskattmellanSkillnaden ärenen

handelsgödsel,kadmiumhaltochfosforminskadföröronmärkta imiljöavgifterfrånintäkterna vissaäratt
miljö-och bensinmiljöklassdieseltill ibelag-batterierbilar ochbl.a. iändamål. övergång ettSverigeI vissaär

omhän- klassfinansierabl.a. skamiljöavgiftmedda tvâ,somen
energianläggning-från dekväveoxidutsläppminskadedertagandet de tjänatnär ut.

kväveoxidavgiften,berörshäl-styrmedelekonomiskahar också inomSverige avar som
svavelhalt olja.sänkttobakbeskattninghög isoområdet. hörDit t.ex. aven

beskattningsynpunkt höginternationelloch setten ur
alkohol.på

hör:miljöskattemaeffekternaTill Sverigei av
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Miljöskatt Beskrivning Effekt

Bränsleskatt bensin 1987 differentierades skattesatserna Den blyade bensinen minskade sin
såbensin blyad bensin blevatt marknadsandel ganska snabbt. I dag

dyrare. Nu finns miljöklass 2 och 3 för säljs två.bara bensin i miljöklass
oblyad bensin. Bensin två,i miljöklass

beskattas måstelägre, uppfyllasom
vissa miljökrav.

Koldioxidskatt infördes 1991 fossila drivmedel Koldioxidskatten har minskat oljean-
och fossila bränslen för energiproduk- vändningen inom fjärrvärmesektorn

Såtion. småningom sänktes koldioxid- förmånfortlöpande till för biobränslen
skatten för industrin till fjärdedel som varken belastas med koldioxid-en av

nivån.den allmänna Orsaken den Påeller bränsleskatt. sikt förväntasvar
internationella konkurrensen. En för- den effekt utanför fjärrvärme-även
dubbling för industrin, till halva den sektorn.

nivån,allmänna planeras.

Allmän energiskatt Omfattar fossila bränslen för Miljöklassningenuppvärm- dieselolja harav
eldnings- och dieselolja ning och drivmedel. Skattesatsen påverkatvari- såkonsumtionen 85att pro-

beroende miljöklass. all dieselcent säljs miljö-erar ärav som
klass ett.

Användning inom tillverkningsindustrin Oljeanvändningen inom industrin steg
beskattas ej. något industrinnär befriades och sam-

tidigt fick sänkt koldioxidavgift.

Svavelskatt Baseras svavelinnehåll. Belastar Avgiften lågs-bedöms ha ökat andelen
fossila bränslen och oljor för energipro- vavliga oljor åstad-däremot intemen
duktion. Industrins sjö- övergångsamt kommit från olja till andraprocesser en
farten befriade.är bränslen.

Kväveoxidavgift Energiproduktionsanläggningar med Utsläppen frånkväveoxider deen av
GWh/årproduktion 25 ursprungli- anläggningar berörs kväveoxid-som av

GWh/år,minst 50 belastas. avgiften har ungefär halverats sedangen
frånIntäkterna återavgiften fördelas avgiften aviserades.

blandut de avgiftsskyldiga anläggning-
i relation till deras energiproduk-arna

tion.
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EffektBeskrivningMiljöskatt

någoninte haDifferentieringen trosÅrlig personbilar och lättaförDifferentieradfordons-beskattning
bl.a. för attbilvalet,effektemissionssnåla fordon störresåfordon, att

så jämfört medmarginellskillnadenåren. ärfemde förstagynnas
bil kostar.myckethur en ny

liggerSkrotningspremiens effekt1992Sedan ärnybilspriset.Tas utbilarSkrotningsavgift
skrotningvildminskari denfrämst attbilarskrotningspremien förhögre som
låg förförsannoliktDeni skogen. ärstimulerabesiktningen, för attklarar

utskrotningsnabbaredålig motiveraattbilar medgamla avutskrotning av
bilar.körbaragamla, ännuavgasrening.

medvarieratKväveanvändningen harmiljöavgift baseradEnhandelsgödselMiljöavgift
rådgivningDenstorlek.kväveavgiftenskväveinnehåll.
finansieratavgiftenforskningoch som

minskaföreffektivare attvaritanses
prisökninganvändningen denän som

medfört.avgiften

handelsgödsel hariKadmiumhaltenavgift base-Handelsgödsel har även en
deltillvilket storhalveratskadmiuminnehåll. nästanTidigarerad

kadmiumavgiften.beroi antasavgift fosfor han-fanns även en
då fosforan-Fosforavgiften borttogsdelsgödsel.

tillräck-ansågs minskathavändningen
ligt.

kvicksilverhaltigaandel deför En storimportörerochtillverkaremiljöskadliga Tas ut avmiljöavgiftFrivillig av
bat-batterierna har ersattsalkaliskaåtervin-insamling och avfinansieranickel-kadmiun, alka- attbatterierbly,

kvicksilverin-lågt ingetellerterier medkvicksilverbatterier ning.respektiveliska
batteriavgiftenintenehåll. Troligen harföreslås batterierallaNu att typer av
för dennaavgörandespecielltvaritmiljöavgif-höjdaochsamlas attska

utveckling.finan-batterier skaalla typerter av
nickel-kadmiumbat-Insamlingenomhändertagande.insamling ochsiera av

dåligt.terierna fungerar
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Miljöskatt Beskrivning Effekt

Naturgrusskatt infördes 1996 För tidigt att avgöra

Avgift bekämpningsmedel Avgiften tas tillverkareut och Sedan avgiften bekämpningsmedelav
importörer. infördes har användningen minskat

med 35 iprocent landet. Minskningen
bedöms i första rådgiv-hand bero
ning minskadsamt dosering genom
övergång till Iågdospreparat.moderna
Prisökningen i sig p.g.a. avgiften har
däremot inte någonhaft effektstörre

användningen.

ÄrPantsystem glasflaskor frivilligt lnsamlingsgraden för returglas är näst-
100 procent.an

Andelen drycker säljs i returglassom
har minskat, särskilt detnär gäller vin,

och sprit.

ÄrPantsystem för dryckesförpackning- lagstadgat Drygt 90 procent aluminiumburkar-av
i aluminium och PETar återvinns.samlas ochna

Ca 70 engångs-PET-flas-procent av
korna samlas materialåtervinnsoch
och 100närmare PET-flas-procent av
korna flergångsbrukför
återanvänds.

Nya förslag minskad beskattning arbete. ställerKommittén sigav
förslagEtt avfallsskatt lades under höstenpå till1996. skatteväxling bör genomföraspositiv stegvisen som

Enligt förslaget ska allt avfall deponeras beläggas lång period. konstaterarKommittén ökadeöversom atten
med skatt kr skillnad250 Ingen mel-på intäkter från miljöskatter förton. ganskagörsen per utrymmeger en
lan olika avfall. Förslaget bearbetas för blygsam sänkning skattentyper arbete.närva- påav av
rande regeringskansliet.i Skatteväxlingskommitten förordar energiskattenatt

Skatteväxlingskommittén har konsekvenserna omstruktureras den blir proportionellutrett så att energi-mot
ökad beskattning kombinerat med innehållet och biobränslepå energi uppmärksammast.ex. särskilt.av en att
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Exempel

nivålokal dessastyrmedelEkonomiska attfastighetenrering i den gegenomegna
halveras.i VA-taxanAvloppsdelenVA-avgift.lägremil-möjlighethar attavgifter kommunenTill de som

kustha-tillnäringsämnenutsläppenTanken attärtill förbruk-koppla avgradi ökandejörelatera och
draslipper rör-samtidigtminskaskavet manfjärr- somavfallsavgift, VA-taxa,ning/belastning höretc.

vattenförbrukningen.minskarochledningartvå tredje-1995elräkning. t.ex.ochvärme uppgav
diffe-arbetade medattdelar kommunerna manav

avgifterfastasänkta påochrörligaHöjdahadetiondeloch attavfallstaxorrentierade manen
desänktenergiverketkommunaladetHalmstad harlVA-avgifter.rörliga

hushållskunderelräkningen förkostnadernafasta
Viktrelaterad 1996 harUnderkWh.avgiftenhöjtiställetochsoptaxa per

bostads-låtit ikunder ettförsökdessutomrörligamedförsökbörjadeVarbergI mansop-man
elförbrukningfaktiskaområde sinrapportera1995 baseras varan-sedan1994 ochhämtningstaxor sop-

sin elmätare.läsamånad självaatthushåll faktiskadensamtligaavgifterna för avgenomnansop-
siffror, motsvarardessaElräkningen baserasviktrelateradfast del samt somTaxan harmängden. enen

föriställetförbrukningen, attdefinitivadeninfördes har sopmäng- som nor-rörligadendel. Sedan taxan
Pâ elräk-förbrukning.uppskattadmalt baserasSamtidigt hartredjedel. ärungefärmedminskatden en

elför-presentation dengrafiskningenkraftigt. Manökat egnaglas ochinsamlingen avengespapperav
föregåendeåret medjämförtochhushållen, underbrukningennågra medproblem attinte upplevthar
datorteknikochtele-utnyttja modernår. Genomsina attsophämtningsavgifter, slängersänka sinaför att

administrativ insats.störrearbetet utanklararnågon annanstans. mansopor
såbeteende attpåverka kundernasMan hoppas

vattentoalett. såSänkt välVA-taxa slagit utharFörsöketsänks.elförbrukningenutan
möjlighe-erbjudas dessaatthushåll kunder kommeralla1995 attsedanTanums kommun somgynnar

1997.undergenomför urinsepa-från teravstår vattentoalett eller

altema-föreslårAltemativbränsleutredningendifferentie-miljörelaterade skatter ävenochtrafik- attVidare att
skattelätt-miljöklassasfordonsbränslen skabekämpnings-bränslen. Skatterna samtför olika tivaenergi,på gesras

nader.höja.möjligapekasmedel och attutnaturgrus som
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IV.4 Miljöanpassad offentlig upphandling
upphandling relativt beräknadesDentoms är stor.Den offentliga sektorns upphandling beräknades tillm 1994 miljarder kronor och därmed300minst utgör1994 till minst 300 miljarder kronor och utgör betydande andel den svenska handeln.en avbetydande del den svenska handeln.E av iZ , offentligaArbetet med miljöanpassning avden Möjligheter och begränsningarå

vfâttett-upphandlingen har förgenombrott 90- att ställa miljökravunder:i
talet. 1995: tillämpade tvâl tredjedelar kommu- offentlig upphandling LOUav Lagen började gällaZ omif miljökriteriergvid statligaupphandling. v25 ochnerna 1994 konsekvens förreglerna offentlig-n är en av

utsetts5 myndigheter har för att-utveckla upphandlingmetoder goda möjligheterEU. LOUinomnya attger
-l erfarenheteri miljöanpassadgälleroch samla ställa miljökrav vid offentligdet upphandling,när dessameni-l krav specificerasupphandling. mycket Inköparnamåste noggrant.iZ l behöver därför både bättre utbildninghjälpmedel stöd formKravspecifikationer och iandra för samt

kravspecifikationer.inköpare t.ex.har tagits fram i regionala och lokala avZ pro-
tillåter kravLOU speciell miljömärkning.intespridning. påjekt. Vissa fåttdessa harG7 stor enav
kan köparen krävaDäremot produkt ska uppfyl-att en

kriterierna för miljömärkning eller motsvarande.en
liknande kan ställaPå krav livsmedel skasätt på attman

Agenda 21 betonar miljöanpassad ekologiskt odlade och åberopa kriterierna god-i ettvara
offentlig upphandling känt kontrollsystem.

Kapitel 4 Agenda framhåller bl.21 vikten deni kan innebäraLOU begränsningar det gäller mil-att nära. av
statliga upphandlingen blir föredöme miljöhän- jökrav berör tillverkningsprocesser ochett transporter.ur som
seende. Samtidigt betonas miljöförbättring den dock tolkningenHär oklar eftersom såda-att är ännu nâgraen av
statliga upphandlingspolitiken får bryta fall domstol.inte inter- inte imot ännu prövatsna
nationella handelsprinciper. Samtidigt introduceradesLOU inrättadessom

miljöanpassaAtt den offentliga upphandlingen Nämnden för offentlig upphandling. myndighetinne- Denna
bär systematiskt välja de och har till uppgift kontrolleraatt den offentligatjänster att attvaror som upp-
innebär den belastningen miljön. handlingenminsta skerGenom enligt reglerna,på tillhanda-att även attmen

höja miljökraven växelverkar den offentligasuccessivt hålla information och vägledning. nämndens uppgifterI
upphandlingen med produktutvecklingen och bidrar till också stimulera miljöanpassningen deningår att av
alltmer miljöanpassade produkter. offentliga offentligaDen sek- upphandlingen.
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föredömebliskall ettsektornoffentligaDen
upphandlingOffentligpilotmyndighe-harmyndigheterstatliga25 utsetts som

miljö-införaochupphandlingmiljöanpassaför attter
detsammanhållen strategiledningssystem. En görsom

upphand-offentligadenmiljökravställalättare påatt
skall utarbetas. Någraolika aktörernaoch delingen

åtgärderexempel på är
myndigheternashögremiljöhänsyn istatusO att ges

regleringsbrev,
miljöpolicyoch kompetenttydlig störreO att geren

miljökrav,ställabefogenhet att
miljökravställaförutbildninginköpama attO att Kommunerges

miljöaspek-avseendemedanbudutvärderaoch påatt Landstinguch
ter. landstingsfria

kommuner
nyckelrollharInköparen en

vilkendetinflytandeInköparen har avgörsnärstortett
valetvidmiljöanpassningvikt vidska läggas pro-avsom

denupplevermiljökrav.dera Leverantörerna storaoch attmiljöanpassatdukt. vadbedömaAtt vägaärsom
upphandlande enhe-olikafrånmiljökravbaraönskemål kräver variationendessa egenskaper inteövriga avmot

ochmiljöanpassadeutvecklingenförsvagarhållaförmågaocksåoch kompetens varorkunskap teratt avutan
informationsflödetomfattande tjänster.med det inomsig jourá

ochvid inköpställaför miljökravmallmotsägelsefulla Ensällanmiljöområdet. och att varoravNya inte upp-
innehålla:bl.kangifter miljöanpassatvad tjänsterpresenteras a.är myn-avom som

fårämnen/komponenterprodukten: intekravmiljöorga-branschorganisationer, pådigheter, Oleverantörer, som
kemikalieåtervinningsbarhet,livslängd, energi-,dagspress.fack- och ingå,nisationer,

börtillverkningen.vid DessutomVattenförbrukningoch
för alla parterunderlättarmiljökrav miljömärkning,Hjälpmedel för föruppfylla kriterierprodukten

mil-beträffandeanbudsgivaren. interntkravdet på t.ex.och leverantörer OBåde inköpare är stortettattanser
redovis-handlingsplaner,miljöpolicy,jöarbetesamordnadeochenhetligafinns såsomproblem det inteatt

miljöcertiñering.uppföljning,dendubbelarbetemycket ningdag skermiljökrav. inom samtI
ochformuleragällerdetoffentliga sektorn vär-när att
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Miljöanpassning upphandlingav Ävenupphandlingen. landstingen har ofta liknan-passa
nivålokal och regional de och flera exempel regionala samarbetenpâprogram

Miljöanpassning upphandling lokal har ökat mellan kommuner finns.på nivåav
kraftigt under 90-talet. tredjedelarTvå kommunerna dag finns braI exempel aktuella hjälpme-många påav
tillämpade miljökriterier för1995 offentlig upphand- del för offentliga upphandlare det gäller ställanär att
ling. Agenda har21-processen bidragit till miljöan- miljökrav. sidanPâ 205 exempel detta.att några påges
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Exempel

förDirekt databas visarLf från VästernorrlandiprojektetErfarenheterna-
upphandlingvidmiljökrav Förkriterier.policy ochräcker meddet intedock att

ifungeraupphandlingsregler skamiljöanpassadeattLf Direktdatabas ärLandstingsförbundets en upp-
utbild-ochinformationmycketpraktiken krävs ävenupphand-samband medmiljökrav imall förskattad

landstinghandför i förstamiljökravssystemling. Ett ning.
vid all upphand-användasfram och kanarbetatshar andelenföljerEskilstuna upptillgängligt ifinnsinköp. Systemetling och alla miljöanpassade uppköp

Lf Direkt och kom-databasLandstingsförbundets
kommunfullmäktigeibeslutadeEskilstuna kommuntjän-ochsuccessivt medpletteras varugruppernya

skalloch tjänsterupphandling1995 allatt varoravmed ändrade ochkontinuerligtuppdaterassamtster
avtalkommunensAllt eftersommiljöanpassas. nuvaritlandsting harlänsStockholmsmiljökrav.nya mil-specifikariktlinjerna medkompletteraslöper utsamordning medEni arbete.drivande detta

blireller tjänsterjökriterier för de somvarugrupperupphandlingsenhet harcentralaStockholms Stads
Riktlinjernaupphandling.för centralaktuella angerleverantörerna.tyngdinneburit ökad gentemot

redovisaså långt skallmöjligtbl. leverantöreratta.
påverkaravfallförpackningar, transporter, m. somm.kommunalMiljöanpassad

miljösynpunkt.bedömningen produkten uravVästernorrlandupphandling i
miljöan-uppfattning hurbättreFör att omentillsammansVästernorrlands län hariKommunerna fortskriderupphandlingkommunenspassningen avmateriali länet utarbetatKommunförbundet ettmed Produkterbyggtsuppföljningssystemhar ett upp.

Materialet harupphandling.miljöanpassadför sam- uppfyller kom-inhandlas ocheller tjänster somsomkriterier förmedtillsammansimanställts pärmen mi|jö-produktermiljökriterier eller ärsommunensproduktområden, kemikalier, för-21 olika som ex. årligadetsärskild kod. Vidundermärkta konteras enkontorsmaterial och livsme-packningar, transporter, kommunalvarje nämnd ochkan sedanmiljöbokslutet
innehåller informationDessutomdel. pärmen om andelredovisa hur storrelativt enkeltbolagsstyrelse

miljö-miljömål lagstiftning olikaoch samtnationella miljöanpassade.varitinköpen somavmärkningssystem.
efterfrågad och har i dagvarit mycketPärmen har

288 kommuner.sålts landets totalt220till över av
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IV.5 Information

nåAtt med informationut har varit de strategi kan viktigt hjälpmedel iett den fortsatta Agendaen av vara
stora uppgifterna i inledningsskedet det 21-processen.av
lokalam Agenda 21-arbetet. 1995 hade 90 Ett internationellt samarbete mellan antal länderett med

kommunernaprocent informa-satsat syfte producera reklamfilmeratt kan ekono-av ettm.m. vara
ä tion till allmänheten via Iokalpressen, infor- miskt rimligt medsätt att skattemedel finansiera reklam- och
ä mationsträffar, informationsmaterial till hus- informationskampanjer för förståelseglobalstörreen av

hållen, miljömässor eller marknadsevene- behovet hållbarfaktor 10 och utveckling.av ex.
Z studiecirklarsamt liknande.och Användningen datorer och internet för spridningmang av av
-n Information hållbarmiljö och utveck- information Agenda hållbar21 och utveckling ökar kraf-om om

måsteling ständigt konkurrera med tigt i Sverige,t.ex. är de datortätasteett länderna.som av-r
kommersiella budskap. Medias intresse för Reklambranschen På några hållexpanderar kraftigt. har-l
Agenda 21-arbetet sällan likaär stort de de lokala AgendaZ 21-aktiva samarbetat med reklam-ortenssom
aktiva Mångaönskar sig. byråerarbetar med tagit fram annonskampanjer. Samarbetet harsom som

Z Agenda 21 nivålokal upplever de sak- intresseatt väckt hosett reklamfolket för lära sigatt mer omD kunskap nårhur effektivt med miljö.utnar om man
budskapett i samhället. En informations-

Information i det lokala Agenda 21-arbetet informationsmaterial till hushållen, miljömässor eller
kapitel AgendaI understryks betydelsen31 21 marknadsevenemangi studiecirklar och liknande.att samtav

informationen förbättras till allmänheten för öka Speciella informationsinsatser har främst riktats tillatt
förståelsen för politik och beslut har till syfte elever och lärare skolan, barn och personal barn-iatt inomsom
åstadkomma hållbar utveckling. näringsliv och handel. bamomsor-Inomsamten omsorgen

Att med information samhället har harnå generellt haft mycket aktiviteteri koppladeut varit en gen man
de uppgifterna inledningen det lokala till miljö och Agenda haristora Zl. Detta visat sigav av ettvara

Agenda ZI-arbetet. 1995 kom- effektivt90 sprida kunskap och information tillprocent sätt attuppgav av
de information till allmänheten både personal, barn föräldrar.ochpåatt satsat imunerna

samband med Agenda vanligaste informations-21. De Andra med information det lokalanåsätt iatt ut
kanalerna har Iokalpressen, informationsträffar, arbetet arbetsplatserna.varit har oftaKommunenviaär varit
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information till despridaföregångare Exempelatt egnagenom
finns hos lands-liknande aktiviteteranställda, ävenmen

informationRegional samverkan omoch arbetsgivare. -privatating
Draken""Gröna21" ochAgenda"Förbundetmiljö- ochkommunensSkriftlig information om

ofta kommunens bildadesAgenda Zl-arbete sprids län21 i VästmanlandsFörbundet Agendai egna
lokala"miljösidor" denellernyhetsbrev läns-styrel-landstinget,i 1994. Medlemmar b|.a.ärt.ex.genom

Sundsvall det lokalaexempelvistelefonkatalogen. I organisationerär företag ochkommunerna samtsen,
informera allmänheten.miljöbokslutet inriktat på att syfte att utFörbundet hari Västmanland. gesom

kol-utvecklingenredovisarDärigenom inom t.ex. miljötidningman västmanländsk ochnatur- som ver-en
mil-och försäljninglektivtrafikresande, källsortering av 21-pro-lokala Agendadei andakar somsamma

återkoppling kringförjöanpassade produkter, att ge ochDraken"heter "GrönaTidningen gescesserna.
vanligteffekten kollektiva Ettansträngningar. annatav hushåll Denvarje kvartal.i länetgratis till allaut
biblio-utställningarinformera påsätt är t.ex.att genom olikamellansamarbetetill utökatmedverkar ett

tek.
bådemiljöområdet kom-inom denaktörer egna

tid-ökarregionen. Dessutomioch helamunen
hos all-och aktivitetenmiljömedvetenhetenningen

mänheten.
i 21-arbetetInformation till allmänheten Agenda

hårdSvårt i konkurrensinformeraatt
Genom

Iokalpressen oftaupplevsinformationmedSvårigheten nåatt ut
Zl-arbetet.Agendadet lokala IInfo. problemmuren iettsomSeminarier uppmärk-konkurrensenmediasituationdagens är om

Info.material miljö ochoch informationenstenhårdsamheten omliilällållentill
medständigt konkurrerautvecklinghållbar måste t.ex.

Mlljtlmlssa/ kommersiella budskap.
marknaadsavønemang

upplever dessutomlokaltarbetarDe personer som
effektivthurkunskapofta de saknar når utMlljölearrl/ att manom

studiecirklar nationellaStödsamhället.med budskap iett genomN i TV-reklamexempelvisAnnat informationskampanjer, genom
från lokalt håll.efterfrågas ofta100 ä

Antalkommuner
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Exilen Uppgifter utvärderingar tydligtjekt. ellerP91 påvisarsomf
breddsatsning skulle ha möjlighetresultatet störreav en

media.vianåhållbar att utMiljö utveckling TV radiooch och
bör utarbetas och befintligaInformationsstrategier

"Effekt" effektivareinformationskanaler Agenda 21-utnyttjas i
arbetet.TV1 har under flera detta populära TV-pro-sänt

vecka under Iättsamma formergram varannansom
Datoranvändningen ökar snabbtfrågor enskilda människansdentar när-upp om

samhället flerdubblas allt snab-Mängden informationmiljö vardagsliv. positivtoch Programmen har ett i i
det blivitinnehåller många bare takt. Samtidigtanslag och goda exempel. svårare ige-trängaattsom

informationsbrus har det tackallt starkareett varenom
"Hållbart" utveckling blivit lättare tillgång tilldatorteknikens att

bland mycket informa-information och hittaTV 2 programserienhar under antal veckorett sänt rättatt
"Hållbart" med Agenda 21 huvudtema. tion.som

ländernadatortätaste värl-deSamtidigt radioserie Sverigehar sänts temat isjuär etten av
åldersgruppen"Hållbar den dag. 16 64ekonomi". Programmen har producerats Varannan i åri person -

fjärde yrkesverksam har till-använder arbetet.Utbildningsradion. VarPC iav
telekommunikations-till dator hemmet. Inomgång i

Media framme. Antaletlångtområdet ligger Sverige internet-
exponentiellt dehar ökatdet gäller följa, beskriva och kritiskt granska användare SverigeNär tvåiatt senas-

År det finnas miljardberäknasAgenda har media uppgift.viktig 200121-processen På minståren.te enen
världen.helalokal media relativt för intemetanvändarehar inivå visat intresseett stort

möjligheterteknikenden Agenda Nationellt har det Den21-process nåpågår. attöppnar utnyanyasom
och hållbar utveckling.Agendaför med informationlika självklart media bevaka och analy- 21inte varit att om

datorspels-för kan ocksåspirande omställningsarbete hållbar Den intresseraväg attett envara ensera en
förintresserad miljöfrågor.utveckling. generation

förklaring till detta kan AgendaEn 21-pr0-attvara
Reklambranschen expanderarbestår mängd projekt. Detsmå störstacessen av en

kraf-Reklambranschen harnyhetsvärdet ligger alltid beskriva kanaler expanderatviainte i någotatt av nya
dessa enskilda projekt. framsteg den miljarder1995Men 31i tigt på år.små många små omsattasenare sven-

betydligtflera projekt kan medföra ska kronor vilket det statliga ansla-små större är änsammantaget meren
ochförändring enstaka framsteg för utbildning universitetsforskning och 30inom någraän getstora capro-
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statsbud-medelde 1996 igånger än avsatts Exempelsommer
naturvård.ochför miljö-Sverigesgeten

för informa-Jämförs de medel avsätterstatensom
svenskhttp://www.agenda21.sehållbar utvecklingallmänhet ochmiljöarbete -tion iom Agenda 21internetsida omskillnadenblirreklambranschensynnerhet med äni

antalmellan utvecklainternationellt samarbete möjligheter ettlnternettekniken attEtt ettstörre. ger nya
reklamfilmer skul-produceraländer med syfte Nationalkommit-samhället.medborgarperspektiv iatt m.m.

förekonomiskt rimligt alternativkunna Kommunförbun-Svenskamedtillsammansutgöra tén harett
skatteme-framtidsbilder,medmyndigheter positiva fl.Naturvårdsverket, Utbildningsradionatt det, m.

förinformationskampanjerochdel finansiera reklam- detinformeraorganisation för attbyggt omupp en
och hållbarfaktorförståelseglobal 10större erfa-av ex. underlättaen 21Agenda samtarbetet medegna

utveckling. för demdirektkontakt via internetochrenhetsutbyte
21-processen.Agendaintresseradeär avsom

olika intres-beskriver"Guldkorn"databasEn som
byggtshar21-nyheterprojekt, Agendasanta m.m.

internet. lnternet-mötesplatsdennaupp
http://www.agenda21.se.adress:

miljön"rädda21 med rätt att"Agent -
tävling bästa"Guldmusen" om dataspelsimulerings och trä-21""Agent ettär- som

21-annonsenAgenda långsiktigtintegrerabeslutsfattare ettatt mernar
Borås 1996 "Guldmusen", förstaanordnade iSpeletkommun ärperspektiv i beslutsprocessen.en

förbästa arbetartävling kommunen olikainom för sätthand avsettannonsom personer som
reklambyråer Delämnade bidrag. närings-21-frågor21. 31 inom kommuner,Agenda Agendamed

i Iokalpressen. timmeshelsidesannons Entio bästa fick varsin utbildningssektorn.organisationer,livet,
fortsatthar Spelet harReklambranschens representanter fyra i kommunen.spel motsvarar pro-

21-sam-hålla Agendakontakt med kommunens Utbildningsradion.att ducerats av
reklambyråer i kommunen harSamtligaordnare.

och villfått 21-utbildningAgenda mannuen
framtidsbilder.i positivatävlingvidare med en
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lV.6 Utbildning forskningoch

Det är nödvändigt formulera kunskapsmålatt Utbildning forskningoch i perspektivlängreutgör ett
för ökad förståelse för sambanden mellan hållbarbasen i utvecklingsarbetet för utveckling. Fokusen en
vår livsstil miljö-och och utvecklingsproble- frånforskningen förskjuts i dag grundforskning till mer
matiken. iforskning.ämpad.

Att utbilda hållbar samhällsförför utveckling Mångaär skolor försökerett de snabbamöta
gigantiskt folkbildningsprojektm inte bara för dringar informations- och medkunskapssamhälletsom

J detreguljära iutbildningsväsendet ocksåutan problemorienterad undervisning.genom en mer
å vuxenutbildning, folkbildning, arbetsmark- Det svårthar hittills varit finnaatt arbetssätt i skolans

nadsutbildning, deltagandevidareutbildningä kom-samt eleverna till aktivtuppmuntrar ett i beslu
stödjapetensutveckling i företag offentligoch för- Lärarna, har nyckelroll, bör därförJ processer. som en

valtning. riktade fortbildningsinsatser.z genom
På nivåcentral kommunal finns etablera- En omfattande folkbildningsverksamhet1 bedrivs i landet

de kontakter och fungerande hållbarsamverkan mel- och miljö och årenutveckling har de blivitsenaste
-i lan skolans administration och kommuner- viktigt tema.
-i Agenda Bådazl-samordnare. Miljöinslagetparter i arbetsmarknadsutbildningennas har ökatserZ skolan viktig miljöaktör. år.som en senare

Förskolan och skolväsendet har del I näringslivet har intresse för utbilda ipersonalenattenZ ,håll tagit till sig Agenda 21. jöfrågorDet beror till väckts och deltagandetstor i miljöutbildningar skjutit 1C3
del engagerad skolpersonal intresse- åren.och de isenare
rade elever.

Högskoleväsendet har inte kommit lika
långt när det gäller integrering Agenda 21av

hållbaroch utveckling.

Utbildning i Agenda 21 kapitel betonas de lokala myndigheternas28 föransvar
AgendaI -dokumentet betonas2 1 utbildning och forsk- förverkliga Agendan.att

rad olika kapitelning beskrivs barnsi kapitelI 25 understryks betydelsenavsnitt. I 31 vetenskap ochen av
och ungdomars roll arbetet för hållbar utveckling. teknik för hållbarI utveckling.i Forskningensuppnåatten en
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betydelse för hållbar utvecklingoch utbildningens en Exempel
respektive kapitelframhålls också kapitel 36.35i

i Klippanforskningens roll "Täppan"Utbildningssektorns och Miljödaghemmeti ett
delAgenda Zl-perspektiv består till inomstor att haftav harTäppan i Klippans kommunDaghemmet en

ochforskning och utveckling utveckla insiktutbildning, projekteringenvidmiljöprofil redangenomtänkt av
och handlingsförmåga för skapakunskap miljön attom granskatsinventarier harlnteriörer ochbyggnaden.

förutsättningar hållbar utveckling. Nedan följerför enen ambition attPersonalen harmiljösynpunkt. somurZl-Arbetet fortskriderkort beskrivning hur Agendaav miljöansvar.fostra frammed lekens hjälp ett
de olika utbildningssystemet.ipå nivåerna och käll-och lärmycket naturenBarnen uteär av

dagliganaturlig del i denblivitsorteringen har enFörskolan
verksamheten.till barnenFörskolan skall enligt direktiven bidra att

känner för och får erfarenheter ochnaturenansvar
ochpåverkamiljö de själva direkt kanför denbl. människan förhål-grundläggande kunskaper i ta ansvarom a.

tillförhållningssättskaffa personligt övergri-lande till andra och till sig ettattnaturen.arter
börmiljöfrågor. "Undervisningenglobalatidigt pande ochoch förskola områdenBarnomsorg visa-är som
levaochsamhällets funktionerden belysa hurde för arbeta med miljöanpassning vårt sätt attintresse att av

utveckling."hållbarför skapaför och arbeta kanverksamheten och samtidigt barnen attanpassasegna engagera
miljön.

ansvarsområdekommunaltSkolanutvecklings- och förnyelsear- ettlandetRunt i pågår -om
till kommu-decentraliseratsför skolan harbete den dagliga verksamhetensyftar till Ansvareti utatt gesom

ochresurstilldelningdag beslutarbarnen uppleva delaktighetmöjlighet själva i inatu- omatt omnerna som
verksamhet.till skolansAgenda skall knytashar mål och hurkretslopp. kommuner 21I många pro-rens

utveck-skolanbidra tilluppgiftlagts fast. Skolverketsför miljöfostrande arbetssätt är attattettgram
viktig delmålen kande nationellalas Enuppnås.så att

Skolområdet utvärde-kontinuerligtdärförarbeteSkolverketsi är att
skolverksamheten.paragrafema den lokalaRedan inledande skollagende ii ärsom ra

skyldighetskolan harlokala rektornöverordnad läroplanema fastslås och Den"var på attatt somen som
Zl-perspektivetAgendatillför pedagogisk ledareskall främja respektverkar skolan vårinom attsegemen-

undervisningen.miljö". integreras isamma
mil-elevernaläroplanen konstaterasI ettatt genom

undervisningen får möjligheter bådejöperspektiv på att
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Miljöundervisningen fimgerar bra- Skolverkets skoldatanätIT.seminarier viagenom som
mycket återstår göraatt baramen exempel detta.påär ett

Jämfört med andra länder har förhål-Sverigemånga en
landevis god miljöundervisning. Fortfarande återstår ExempelMdock mycket arbete skolan kan erbjuda elevernainnan i råkar5 :l., v:K

omvärlden skola med Internationellt samarbete kring skola miljögentemot ochöppenen en mer pro-
blemorienterad undervisning. Erfarenheten visar att "The Baltic Sea Project" nätverk för-resultatet det lokala utvecklingsarbetet ofta ochstårav Östersjönskolor runt
faller bara med rektors också de eldsjälar-inte utan The Baltic Sea Project skolnätverk ini-är ett somförmåga lärarkollegoma.attnas engagera fråntiativ UNESCO Associated School Project enga-dag finns det tillräckligtI formellt stödett på natio- Östersjön214 skolor förrunt bättre miljö.gerar ennell för skolor arbeta med Agendanivå motiveraatt att Sverige det land med flestär antal projektskolor.det fortfarandesaknasZl brett genomförande.ettmen Skolverket har internationelltett samordningsansvartrend frågorEn miljö och hållbarpositiv är att om för hela projektet sedan flera tillbaka. Deltagandeutveckling uppmärksammas såvälinom naturveten- skolor undersöker olika biotopers utveckling samtskapliga andramånga ämnen.som utbyter information med inomvänskolor projektet.och ungdomsgrupper tillhörBam- de grupper som

MUVIN nordiskt samarbetelättast arbetet med Agenda 21-processen.i -engageras
kring miljöundervisningÄnnu länge har elevernas ochså intressestora engage-

för dessa frågor tillvara tillräckligt MUVIN Miljöundervisning i Norden miljöpro-inte tagits är ettiutemang
skolorna. finns dock undantag,Det jekt initierats Ministerrådetnedan. Nordiska ochmånga som av somse

bl.a. syftar till fram goda exempel undervis-att ta
Nätverk öppnar skolan omvärldenmot ningsförlopp förhållandetdär fokuserar mel-man

Olika nätverk för miljö undervisning har haft miljöproblemlan och samhälleliga, demokratiska,storen
betydelse för utvecklingen miljö- och hälsofrågor estetiska och etiska 1996värden. deltog 26 svenskaiav
undervisningen såväl internationellt. skolor. l projektskolornaSverige arbetar lärarnai tvärveten-som
Skolor deltar nätverk tenderar skapligt i lärarlag. Eleverna har inflytandei stort översigöppnaattsom mer

det omgivande lokalsamhället, omfatta projektetoch och de väljer själva lokala miljöproblem.utmot att
fler personalgrupper skolorna miljöarbetet Enda villkor miljöprojektetär att skall behandlapå iengagera

och perspektiv miljöundervisningen. intressekonflikten kring utnyttjandet naturresur-att på avnya
Spridning de olika nätverkens erfarenheter och kun- serna.av
skaper till landets skolor, elever och lärare sker såväl
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återvinning. Ut-nedskräpning och uppmuntra21-arbete verkaExempel Agenda som
ioch har dagvarit uppskattadeharoch skola bildningspaketenbarn, ungdomarengagerar

i Sverige.nått flesta skolortill deutiMånga miljöorganisationer deltar aktivt kommuner-
miljöundervisning.21 ochAgendaarbete mednas

miljärevision skolorLokal avframgångsrikanågra projektexempelNedan ges
detaljerad1996 utarbetatharBotkyrka kommun enskolområdet:inom

skolor.miljörevision kommunensförhandledning av
påverkanRen hittills efter-hari formHandledningen, pärm,av en

ungdomsorganisa-SverigesFältbiologerna störstaär erfarenhe-Synpunkter ochfrågats 40 kommuner.av
miljöområdet medlemmar4000med övertion ca och konturernaåterförs tillsuccessivt pärmenter av

med Agendaaktivitetexempelhela landet. Ett intresserade kommunernätverk mellanspontantett
Påverkan"skolprojektet "Ren21-anknytning är som skönjas.redankan

förlärarhandledninginnehåller ochlärobok enen
Materi-miljöfrågor gymnasieskolan.arbete med skolgårdenAgenda 21 och

påverka myndighetermetoder föralet beskriver att några årsedanarbetarSkolans Uterum,Stiftelsen
projekt inomkonkretaförslagföretagoch samt ger akti-aktuellasprida informationtillbaka med att om

lokalområden konsumtion ochtransporter,som pedago-kringforskning uterummetviteter och som
gymnasie-Sverigestredjedel21. CaAgenda aven 21"AgendaProjektetestetisk plats.gisk, social och

materialet.köptskolor har lyfta fram ochskolgården" tillsyftar attoch ex.
infly-frågor med ungdomarssocialakoppla samman

Grön Flagg låta med-elevernadelaktighetoch atttande genom
miljöcertifierar skolor.Flagg""GrönProjektet skolgården.utformningplanering ochverka i av

kriterieruppfylla vissaskolor börDeltagande ex.
eleveroch andelenelevinflytandedet gällernär som diskuterarungdamspanelochBarn-

medväljer arbetaSkolan etti projektet. attdeltar Iakalpolitikerframtiden med
återvinning.avfallsfrågor Närochtema ex.som Österåkers ungdomspa-barn- ochkommun harl en

Hållstiftelsenoch godkäntsredovisatsresultatet av hälsoskyddsnämnden. lmiljö- ochinrättatsnel av
Gröncertifieras medskolanSverige Rent kan en panelen ungdomarbarn ochmindreträffas gruppen

Håll arbetar med olikaSverige RentFlagg-symbol. hur detdiskuterarregelbundet ochpolitikersamt om
förutbildningspaket attmiljökampanjer och göra börsamhället ut.framtida se

bl.miljömedvetna att mot-människor a.genommer
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pgfeülwE ex m
Stöd hållbartill forskning för utveckling Dessutom finns klartter. ökad ambition ökaatten

forskningen förnybara infra-tätorter ochom resurser,
struktur. Arbetet sammanfattas i rapporten"Forskning utvecklingoch för bättre miljö" sektorsöver--
"Forskning och utveckling för bättre 1996"miljögripande nationellt forskningsprogram en
Naturvårdsverkets 4514.rapport"Forskning och utveckling för bättre miljö" är en

beståendearbetsgrupp svenska finansiärertrettonav
MISTRA stiftelse för miljöstrategisk forskningmiljöforskning har samverkat i sektorsövergri-ettav -

Den nyinrättade miljöstrategiska MISTRAstiftelsenpande forskningsprogram uthålligmed inriktning
påskyndaåtgärderinriktas och lösningar förNaturvårdsverket attutveckling. har sam-ordnat arbetet.

hållbarekologiskt lång-utveckling. Stiftelsen stödjerStöd har givits till forskning temaområdenainom
siktiga projekt strategisk erhållakaraktär. Förkunskap attför miljöanpassning, uthållig markanvänd- av
stöd krävs projektenatt tvärvetenskapligaärning, uthålliga ochnordiska kusthav, städer, miljöanpas-
innebär samarbete mellan olika forskningscenterenergi-sat och transportsystem miljöanpassadsamt

näringsliv. Man hållbartsamt stödjer bl. förprojektproduktion och konsumtion. Stor vikt läggs a.sam-
skogsbruk, energiproduktion i pappersin-ochhällsvetenskaplig forskning, systemtänkande och massa-

hållbaradustrin, hållbarbyggnader, tillvägar utveck-helhetsperspektiv. Forskning styrmedel inriktasom
lingjordbruket,mot transporterna och och m. m.produk-varor

Högre utbildning och forskning Sedan har särskilda medel för1992 varje åravsatts
högskole- och forskningsnivåPå har miljöfrågomas mål åstadkomma miljöaspekter hög-integrering iatt en av

undervisningen initialskedet betydligt långsam-i skolans utbildningar.i landetsgått Drygt 20 universitetav
grund- och gymnasieskolan. rad refor- och högskolorpå En har genomfört projekt detta syfte.än medmare

det högre utbildningsväsendet har möjliggjortinom Mälardalens högskolas "Ekologisk ekonomi"mer ärex.
för lärosätena profilera exempelvis miljö- bland studenterna populärtsig alternativ tillinom traditionellatt ett
området. mindre högskolornaDe har regel ekonomiutbildning. MiljöhögskolaUmeånått ärsom ett annat
längre med miljö utbildningen. exempel nystartad högskolaintegrera medi miljöinriktning.att på en
Lärarhögskolomas kompetens och arbetet föristatus

Samordning forskningsinsatsernahållbart samhälle emellertid stärkasmåsteett avattgenom
kunskap miljö- och hållbarhetsaspekter införs Samhällets omställning till hållbar utveckling kräveriom en
lärarutbildningen. stöd samordnande forskningsinsatser. Behovetav av
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miljöforskningentraditionellautanför denforskning näringslivetmiljö inomgrundkurserDeltagare
utveck-området hållbarForskningsinsatserökar. inom

bl.konkretiserasochvidareutvecklasling a.av
det dessutomföreliggerForskningsrådsnämnden. dagI

mellansamarbetebehovallt närmarestörre ettett av aDresursskäl.forskarvärlden,näringslivet och r:inte minst av .Dägradallt högretill forskningenstatliga stödetDet går i ss
Etillämpad forskning.till

studeras VbehöverområdenExempel närma-på som .uEhor-miljögifter medhos G2hälsoriskemamiljö ochär åre
.Cekologiskför utvecklingForskningmonella effekter. 8av

trädgårdsnäringenjordbruket ochproduktion är 3inom
exempel.ett annat

å
Kompetensutveckling

hög bild-utvecklabibehålla ochkunnabådeFör att en
efterfrågar vidareut-fort- ochalltmerFöretagennödvändighet.lärande Attlivslångtningsnivå är ett en

miljöområdet. miljöutbild-Denbildning inomtraditionel-för detbaraklara detta inteutmaningär en
Amu-grup-bedrivs inomfolkhögskolorstudieförbund och ningsverksamhetutbildningsväsendet, som

Håll Rent ochSverigenäringslivet.också för naturligaDet steget,utan pen,
deltagandetOECD-länderandraJämfört med några företag ochexempeli baraM-gruppenär är

längdenhögtpersonalutbildning Sverige på år inriktat sigi organisationerper-men senaresom
kortaförklaring till densonalutbildning kort. En hållbar utveck-är inom miljö ochföretagper- utbildaatt

grad bekos-den högsonalutbildningen Sverige ii är att ling.
anställda.från debidragarbetsgivarna utantas av
utbildningArbetsmarknadsutbildning avv. s.

arbets-närvarande. 100000fördelbekostnad viktig Satsningenarbetslösa i motsvararpå ärstatens en
har platserkunskapsuppbyggnad.för Den år.visatSveriges strategi per

lågutbildade ochföreffekthasig störst sompersoner
Folkbildningenyrkesutbildning.saknar tidigare

traditionellfrånfrigörahar lyckatsFolkbildningenförsta hand sigfemårssatsningsärskildEn på i envuxna
iställetpedagogik ochkunskapsförrnedlandegenomförs pågymnasiekompetensarbetslösa satsattreårigutan
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utveckla förståelse. Agenda handlar hög grad21att i
skaffa perspektiv omvärldenatt påett nyttom att-

tolka världen ljus och utifrån detta ställa vik-i ett nytt -
frågor inför framtiden. Utbildningsinsatsertiga inom

Agenda med andra 0rd21 väl med det arbets-inpassar
och förhållningssätt folkbildningen utvecklat sedansom
ganska lång tid tillbaka.

omfattandeStatens folkbildningsom-satsning inom
rådet har framgångsrik. Statsbidraget folkbild-tillvarit

stödjer folkhögskolor och136 elva studieför-ningen
bund. bildFör omfattningen den totalaatt ge en av av
verksamheten kan läsåret anord-1994/95nämnas att
nade studieförbunden totalt 340 studiecirklar000 med

miljoner deltagare inte2,9 personer.nästan Samma år
deltog folkhögskolomas200 000 olikaöver ipersoner
kurser.

I konflikt med tiden

Erfarenheten har det har lång tidvisat tagitatt påatt
alla genomföra läroplan.nivåer Det inteären ny ovan-
ligt det efter decennier fortfarande bety-att tre återstår
dande förändringsarbete skolor. allt snab-Deni många
bare samhällsutvecklingen det nödvändigt för-gör att
ändra själva undervisningssituationen.

traditionella undervisningenDen betonarsom repro-
duktion kunskaper bör systematiskt ersättasav av en
kunskapsproducerande skola bygger påsom en mer
flexibel och dynamiskt problemorienterad undervis-

Vidare bör grundläggande och nödvändiganing. kun-
skapsmål beträffande Agenda och miljöfrågor21- pre-

och konkretiseras.ciseras
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V.1. framgångarAnalys ochav

hinder i lokalt Agenda 21-arbete

krav inför det fortsatta arbetet. Både kommunerna ochiKommunledningens är de vikti-engagemang en av
nationell krävs handling för förapå nivåfaktorerna attgaste för framgångsriktett lokalt Agenda processen

vidare.21-arbete.
följerHär faktorer detgenomgång gjortKommuner med tradition ambitiöst enmiljöarbe- av somav

m lokala Agenda 21-arbetet framgångsrikt och de hindernåttharte snabbt framgång i Agenda 21-arbetet,
identifierats. byggerGenomgången Natur-påutvecklat somtvärsektoriellt arbete och bred poli-p.g.a.Z vårdsverkets sammanställning Agenda 21-arbetettisk iförankring. av

iå den offentliga sektorn från december 1996,Där kommunen fungerar samt ettpå-samordnare ochsom
antal enkäter och intervjuundersökningar genomfördadrivare i samrådsprocessbred är iengagemangeten

Z och högskolor. frå-organisationer De påolika delar svaratlokalsamhället avstörst. somav
-n framförallt och Agenda 21-sam-är tjänstemänSmå ekonomiska gornaoch tidsbrist domi-ärresurser

ordnare kommunerna aktiva det lokala arbe-i iärnerande problem, tillsammans med brist somengage--l
tet.från politiker och förvaltning.mang-l

Kommunerna efterfrågar stöd ekonomiskagenomZ pådrivandeEngagerade politiker ochbidrag och information till frånallmänheten central
framgångkommun gernivå.Z

Kommunledningens och loka-stöd till detC En konsekvent nationell politik hållbar engagemangför en
Agenda 21-arbetet de viktigaste faktorernaärutveckling viktigtär ett stöd för det lokala en avarbetet,

för framgång. Stödet kan innebära politiskanåattliksom styrmedel understödjer denna mar-utveck-som
keringar arbetets betydelse eller politiker frånling. attav
kommunstyrelsen deltar ledningsgruppen. politis-Deni
ka ledningens också viktig förutsätt-ärengagemang en

för tilldelningen ekonomiska ochning tjän-av resurser
ster.

Framgångsrik start med traditionKommuner höga ambitioner påen av
lokalaDet arbetet har den framträdande miljöområdet ligger oftavarit långt framme Agendamest 21-i

delen den svenska Agenda 21-uppföljningen.i arbetet.Detta kommunernaMånga har tidigare erfarenhetav
arbete har framgång kort tid har brettvarit sektorsövergripande arbetepå miljöområdet ochetten påav-

och mängd aktiviteter har godauppnåtts kontakter med lokala aktörer. mål-Ettengagemang en mångårigt
kommit denMen upptakten ställerigång. också medvetet miljöarbetepositiva har ofta lagt grunden till brettett
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gäl-kunskapskällor.ochuppmärksamhe- betydelse Detfall detpolitiskt I inspiratörervissa är somengagemang.
miljö-högskolor medochnaturbruksgymnasiermiljöproblem väckt lerlokalakring engagemanget. t.ex.ten som

utbildning.Agenda har haft ocksåuppdragetTolkningen Zliav
Agenda 2l-kom-framgångsrikadefinns kommunerbetydelse. EnDet majoritetistörsta engagemanget av

ochmedelstoraåterfinns kategoriernasamrådsprocess.breduppfattat Agenda 21 i störremunernaensomsom
kaninvånare. Orsaken20städerAgenda 21-arbetethar ofta 000 200 000Där möj-sett varasom enman -

tillräckligakankontakter- dessa kommunerutvecklalighet fördjupa demokratin avsättaattsamtatt resurser,
förförhållandenaför- samtidigtoch aktörer.lokala samhällsgruppermed olika I nåär attgynnsammasomna

for-starkamedborgare,till lokala aktörer ochmiljöåtgärder bidra tilllängningen också kan utatt genomser man
informella nätverkmella ochutvecklat näringsliv.arbetstillfällen och ettnya

nivå sektoriseringresursbrist ochlokalHinderoch samordnareKommunen motor -som
föroch tidsbristBristande ekonomiskahar utvecklats snabbast kommunerAgenda tjänste-21 i resursersom

de21-samordnareAgendaarbetet. ochoch samordnareuppfattat roll störstaisin mänmotor somangessom
samordnamalokaladet lokala arbetetproblemenbetydelsefullt kommunen DeSamtidigt det iär öppenär att

motverkarkorttidsanställda vilketoftaförvalt- dessutomlokalsamhället och denför fråninitiativ äregna
arbetet.för och idéutbyte kontinuitetenforum diskussioner iningen, samt att

åstad-har detAgenda somliga kommunerdet lokalafall harskapas. 21- I varit svårtI attgynnsamma
sektorsgränsema.samarbeteför okonventionella lös- komma Lågtplantskolaarbetet intresseövervarit nyaen

harkommunala förvaltningarnafrån deitjänstemännenningar.
21-samordnamaAgendaprobleminformationskanaler upplevts iKommuner sina på ettanvänt avsomsom

ochBristandetredjedelbäst med kommunerna.också lyckatsmålmedvetet har intressenåattsättett en av
vanligtungefär likalokala politikerinformationskanalema förankring hossamhället. vanligasteDe ärär ettiut

förefallerAllmänhetensoch informa- problem.lokalpress lokalaolika intresse störresamt varaevenemang
otill-upplevs detkommunoch endasttionsträffar. i sjätte somvar

lokala räckligt.betydelse för detFöreningslivet har också stor
kommunerkännerföreningar lokaladeltagandet Bland deoch De i mångatjänstemännenengagemanget

förändradet gällerde saknar kompetensstudieförbund och miljöorganisa-finnsviktigast atti-när attattärsom
med informationtyder och beteendeninflytande kon-Föreningslivet har nåatt uttioner. samtäven genom

samhället.och väckamöjlighetlokalpolitiken och därigenomtakter med iatt engagemang
dagordningen.frågor den politiskaföra påupp nya
högskolor hafthar skolor ochkommunerI vissa stor
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Önskemål från nivåstöd centralom ofta hinder, för miljöanpassad offentligt.ex.som upp-
Ävenstatliga bidrag högt kommunernasStörre önske- handling. skatter och avgifter förändrasstår på måste så

lista. gäller både stöd till basverksamhetenDet och till de verkar för hållbar utveckling.att en
pilotprojekt. Speciellt behovet bidrag för efterfrågar vidare starkare nationellKommunernaärstort av en
tvärsektoriellt arbete. samordning Agenda 21-arbetet, knuten tillav rege-

upplever problemKommunerna med till ringskansliet eller central myndighet. önskarMannåatt ut en
allmänheten med information Agenda och håll- också länsstyrelserna ska aktiva.21 attom vara mer
bar utveckling. Därför efterfrågar insatserman som
nationella informationskampanjer och marknadsföring

och massmedia från centralTV det lokalavia Inivå.
arbetet finns efter erfarenheter ochäven ett sug nya
forskningsresultat miljö och hållbar utveckling,inom

bör förmedlas centrala myndigheter.som man anser av

Tydligare nationell politik till stöd
för lokal Agenda 21

Tydliga frånsignaler central arbetet förnivå, attom en
hållbar utveckling högprioriterat, efterfrågas. Dettaär
skulle viktigt stöd det lokala arbetet, bådeiettvara

kommunen och kontakten med andra aktörer.inom i
nationella politiken upplevs oftaDen inkonse-som

kvent. för kommunernaDet försvårtär att agera en
hållbar utveckling beslut rikspolitiken kaninomnär i

riktning. trafik och infrastrukturEnergimotsatt samt är
exempel områden där nationell politik lokaltpå av
verksamma ofta uppfattas strid med eller försvårastå i
hållbar utveckling.

Till stöd för det lokala arbetet efterfrågas mångaav
nationell Agenda samlat nationellt hand-21 etten -

lingsprogram för hållbar utveckling. understödjaFör att
arbetet både lokalt och nationellt efterfrågas också bätt-

stöd lagstiftning och regelverk. regler upplevsEU:sire
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lokaltexempelFlerlll:Del
21-arbeteAgenda

21-arbe-Agendalokaltexempel16och analyserasbeskrivsdell denna
21-Agendai vadinblickfördjupadexemplen attmed ärSyftette. ge en

beskriv-övergripandedenkompletteraförinnebära, attkanarbetet mer

rapporten.deliningen av
deharår.några Därigenompågått underoftabeskrivs harprojektDe som

också till-kanExemplenvidare.föravärda atterfarenheter ärskapat som
"hållbarresonemangetabstraktaoftatill detdimension omkonkretföra en

utveckling".
tagitsharUrvalskriterierfrilansskribenter.femlIltill del ärFörfattare

journalistenochsekretariatNationalkommitténsmellansamarbeteifram
stårFörfattarnaarbetet.förockså projektledarevaritHolm,Fredrik som

ochinnehållet i texternaexempel,urvaletslutliga even-detför avensamma
värderingartuella
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Inledning

Det konkreta exemplets betydelse Agenda-processen slut och medinte iär attnu man
delDenna slutrapporteringen från Nationalkommit- första och tillav gör avstämning FN. Derapporteringen

för Agenda beskriver21 Agenda-processentén form inspirerande exempleni behövs fortfarande. Samtidigtav
antal exempel konkret miljö- och utvecklingsarbe-ett på börjar det bli allt problematiseraintressant attmer
Sverige.ite Agenda-processen, söka dess strukturer och analysera
denna förstaI uppbyggnadsfas Agenda-processen har dess funktioni samhällsutvecklingen. sådan analysi En

exempelsamlingar och goda idéer publicerats vid fler- kan också erfarenheter såväl hinder förett ge nya av som
tal tillfällen. Nationalkommittén har själv skrif- möjligheter med de ochgett oprövade arbetssättut tre många nya

med olika exempel deltar underhålletter data-i Agenda-processen förtsamt med sig.av som
basen "Guldkorn" hemsidan Agenda2l.se.på del slutrapportenDenna antal exempeltar ettav upp
Naturskyddsföreningen har beskrivit lokala belyser hurmånga Agenda sarnhällslivet,21 gripit in iexem- som ur
pel i "Kommuner före" olikarapporten aspektergår och olikavia sammanhang.a samt i Samman-som
nyhetsbrevet "Agenda din kommun".21 Naturvårds-i ställningen anspråkingagör pâ någonatt vara genomar-
verket har goda exempel nyhets- betadpresenterat analys den totala Agenda-processen, försö-tgenom ex av men
brevet Vändpunkten, skriften liten bok"En ker ändå den antal perspektiv kan vikti-igenom ettom se som vara

idéer" Idébytardagamastora april förstå1996.samt och dra lärdomari inför det fortsatta arbe-genom attga av
kanListan längre.göras med skapa hållbar utveckling.tet att en

Därmed kan det finnas skäl ifrågasättaatt ännu en
utgångspunktersammanställning goda exempel. bör dockMan haav

klart för vilket syfte de olikasig i sammanställningama Agenda-processen kännetecknas antal honnörsord,ettav
görs. där "underifrånperspektiv" och "sektorsövergripande"

Merparten de tidigare sammanställningar-na har sannolikt de flitigast förekommande.av harvarit vidVi
skett för sprida idéer och till alla dematt entusiasm de olika exemplen försöktgenomgången långtsåsom attav

inbegripna Agenda-processen.är hari Detta möjligt beskriva dem utifrångivetvis varit antal generella frågeställ-ett
viktigt inledningsskede,i Agenda-inteett minst ningar:som
verksamheten till del baseras okonventionella kunskapstillförselstor på vilket har de projektansva-på0 sätt-arbetssätt både hantera för dem till-svåraär nödvändig informationatt riga ochsom tagit kunskaperin försom

dem och kan väcka misstänksamhetämpar och osäker- projektet har kontakternaHur med forskarvärldent ex
het bland dem desamma. skettmöts har kunskaperHur vidareförmedlats tillsom av t ex
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miljö- och utvecklingsarbete, kom-1990-talets svenskabeslutsfattare eller allmänhet i
föreningar och näringsliv,människors, stadsdelar och byar,underifrånperspektiv hur har enskilda i i iO muner,-

Uppgiftenstatliga myndighetereller ochkommuners m givetvisinitiativ i oöver-organisationen ärengage- m
Tid-hantera alltigenomoch stärkas Vilket reellt infly- stigligtkunnat tillvara rättvistsvår på sätt.att etttasmang
ellerfokusera"underifrån" haft och resursbrist hartande har stort påi tvingatinitiativ på att merossprocessen

vilket har nackdelenhaft betydelse för mindre välkända exempel,demokratiutveckling har projektet intres-attO -
mindre kända exempeldetta sammanhangdemokratin lokal ellerstärka Harnivå ipå santaatt annan men-

lyftas fram.normalt fått ökade kunnatprojektet lett till interöstsvagaatt grupper
utifrån följandeförsökt urvalinflytande har dockmöjligheter till Vi vårtstyra

nyckelord:resursutnyttjande hur har projektet hanterat sinaO -
projektexemplen ska handlaofta begränsade form och konkretioni 0 somompengar per-egna, resurser av -

förändringarfysiska, uppenbarasamarbetsformer horisontellt, vertikalt, leder till praktiska,sonal olikaHar i sam--
inneburit bättre hållettvärsektoriellt, kanske "diagonalt" en-

arbetsformer framgångsrika projektför tvärsgåendeeffektivitet form insatsi nytta 0 somsammaav mer -
och mellansamarbete sektorsgränserdubbelvinsteffekter vilka problem har projektet bygger på överO -

offentlig förvaltning,mellanförsökt Vad, miljöproblem "omaka" aktörertacklat eller lösa inorn/utorn/utöver ett av
och näringslivåtgärda medve- ideellaslag, har projektet organisationernågot sig pågett att -

belysasamhällsutveckling de utvalda exemplen böreller omedvetettet O -
"bara"sarnhällsutvecklande perspektivbredarevaraktighet hur och vilka grunder kanpå än attanta ettO man-

flerarniljöskydd/miljöåtgärder. Projekt löserbestår beröralett till bestående förändringprojektet Variatt somen
arbetsmark-förändringen angelägna problem samtidigtt teknik, infrastruktur, inte minstorgani-ny nyex ny -

beteende nadsproblem särskiltmedvetande, intressantasation, ärnyttnytt -
värdera börbeständighet långt dettavilka har projektets resultatåterkoppling gårsåpå attsätt O0 pro---

leda till varaktiga förändringar riktningkunnat återföras till alla inblandade Vilken bety- jektenparter i mot en
delse utveckling.återkopplingarna haft för projektets genomfö- hållbarhar

tillfällekommittéledamöter har berettsSamtligarande och framtid att
Inforrnella för-kompletterande underlag för urval.tillåta lämnaSamtidigt har det viktigtvarit att en

Svenskatill Naturvårdsverket,för dem väl och allsi- frågningar harbeskrivning exemplen gjortsgöraatt aav
Naturskyddsföreningen.kommunförbundetbelystadigt samt

hem-under rubriken "Guldkom"Exempelsamlingen på
Urvalsmetoder Skriftligför sökning.sidan Agenda2l.se har utnyttjats

Idébytardagama aprilAgenda-verk- dokumentation frånväljer handfull exempel 1996Hur ipåut aman en
urvals-harAgenda-forum novemberde tusentals projekt undersamhet 1996 ii ingåttinitierats samtur som
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underlaget, de exempelsarnlingarliksom tidigaresom
publicerats förNationalkommittén Agenda 21,av
Naturvårdsverket Naturskyddsföreningen,samt samt en

mängd enskilda projektbeskrivningar, nyhetsbrevstor
Agenda -området2 linomm.m

Medverkande

urvalsmetoder och första urval harUtgångspunkten ett
fram samarbete mellan Nationalkommitténstagits i

sekretariat och Fredrik Holm. Slutligt urval, faktainsam-
ling och beskrivning har utförts Bingel, FredrikEvaav
Holm, Holm, Lothigius och Ann-HelenMaria Jan Meyer

frilansskribentersamtliga sakomrâde-Bremen, inomvon
miljö, teknik jord- och skogsbrukenergi, samtna

Redigeringen har utförts Fredrik Holm, ocksåav som
för delrapporten.projektledarevarit
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mångfald:Biologisk

utgångspunkt iLandskapsekoiogisk
naturvårdsprogramKarlstads

LOTHIGIUSJAN

särdragantalharNaturvårdsprogrammetnaturvårdspro- görmoderntsedanKarlstad har 1995 ett somett
utveckladedetilloch troligenmoderntmarkäga- detberördahos allabred förankringmed mestett avgram -

landet:skogsvårdsstyrelselänsstyrelse,miljöorganisationer, ire,
sambandochfunktionerstrukturer,depekarkommunala förvaltningar. Detantaloch O utett
mångfal-biologiskadenbärarelandskapetinleddesnaturvårdsprogrammetmedarbetet i ärNär avsom

biotoper.avgränsadegeografisktblottsnararedenkommunalt projekttraditionelltdrevs det änutanettsom
förutsätt-bästlandskapsekologiskamedan däre-från andra Dennainflytande intressenter, anses gesynstörre
lång sikt.mångfaldenbiologiskaklara denmed arbets- påfannsförvaltningarflera kommunala ningari attmot
mångfaldbiologiskskyddamåletVid sidantillutkastkomJu attOnatur-ettnärmare ommangruppen.

slå vaktfriluftslivet,mark förskyddamåletmed finnskontakternablev dockdesto flervârdsprogram, att om
uthålligtochskyddaochgrönområdenochparkeromvärlden. att

matjord ocharbetet, harWennerholm, vatten.nyttjaHans i naturresursermotorn grus,somsom var
medver-allasamordnasskaNaturvårdsarbetetförträffad företrädare såoch LRF,kommunen attOivarit runt
och hot-naturförhållandenkande haroch andrahembygdsföreningar pånaturskyddsföreningen, gemensam syn

ansvarsfördel-ochbild,länsstyrelse ochskogsbolag, prioriteringarlokala föreningar, attsamt gemensamma
tydlig.blirefter detochskogsvårdsstyrelse både ningeninnan att pro-

skaNaturvárden När ärkommunfullmäktige. Dessutom programmetO process.vara enantogsgrammet av
resul-skaochgenomförasska dettryckt småningommöjlighet lämna såhade alla sina remiss-intressenter att

tyckande ochDärför allmäntutvärderas.synpunkter. ärtaten
mål skauttrycktbannlystönskandevisserligenupprättades varje motsvarasNaturvårdsprogrammet av -

målenskaåtgärder och detkonkretabetalasgenomföras ochska mätadet attkommunen, omav, avav,men
uppfylls ellerför fram-nödvändigt,Därför detolika inte.ärmånga parter.

harkommunensanalysochKartläggningfram-alla bakom naturFör ävenstår attgång, programmet. avatt
medflygfotonharteknik.modernmed Främsteventuella kontro-och redabehålla ortsutgent samsynen

kompletteratsochljusför infraröttfilm känsligföroch dådåsammanträffar använtsintressentema attverser
ochnaturdatabankfrån kommunensuppgifterformer, medinformellahittills underinformationutbyta -

harnaturdatabankenfält.undersökningarkonturer. Iskarpareska naturtyper,imeningen är att gruppen gesmen

225



Del III: Fler exempel lokalt Agenda 21-arbete

iakttagna och diverse andra observationerarterrara
samlats under flera observationema harMångaår. av

naturintresserade kommuninvånare.inrapporterats av
Karlstads kommun har lagt vikt vid spridastor att

information naturvárdsprogrammet. Alla hushållom
har fått vacker och välgjord broschyr meden som

bilder beskriver kommunens naturvärden ochmånga
hur de tänkta skyddas. riktigt intresserade harDeär att
kunna studiecirklar för fördjupa frågorsig iatt om
naturvård och Karlstads naturskatter.

naturvärdsprogrammet ska förverkligasNär måste
dess mål och åtgärder beräkning kommu-itas även när

andra planer berör den fysiska mil-upprättarnen som
Därför bevakar exempelvis naturskyddsföreningenjön.

naturvårdens tillgodoses kommunensintressenatt när
översiktsplan upprättas.
Kontakt: Karlstads kommun, Hans Wennerholm
054-29 50 OO
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Boende:

miljöanpassadförOlika vägar
Kaimarhemrenovering i

BREMENVONANN-HELEN MEYER

olikabostäder och hurmiljövänligaska framtidensHur sättutse
utbytt lednings-innebärska hyresgästernaska de kosta Denmycket Det renoveringeni Osnart varsamma

förutom badrum-planlösning,och bibehållenUnderKalmarkvarteret Inspektoren atti systemavgöra. somma-
harfåttKalmarhem Vitvaromafastighetsägarenkommer något1997 visa större ersattsyta.att met avenren

måladeenergislukande alternativ.mindrelägenheter. Väggarnamiljöanpassadeolika ärtre typerupp av
material och de gamlamiljömärktatapetserade medsjälva. ellerfrån hyresgästernaIdén kom ursprungligen De

kvarparkettgolven och linoleummattomaochstodfrånlägenheterna 1956159 ärpå atttur upp-menrenoveras
fräschade.miljövänliga andaskekanske kunde det i mer

systemlös-innehållerNorrnalrenoveringenkretsloppnågorlunda braville hitta någraVi Oett nyamen sam--
önskemål flyttats.efter hyresgästemasKöket harvill haråd bo kvar.tidigt folk också ha Vi ningar.måste att

förkällsorteringsskåpmedocksånämli- haråterflyttning kvarter,grad Deti övriga ettutrustatssamma somav
kombinationavfallskvam.fraktioner ochEriksson, elva Dennamellan och Tomas80 90 sägerprocent, engen

medberäkningar minskaKalmarhemsska enligtför Kalmarhem.VD sopoma
miljöanpassademålade olikafem olika projektgrupperstartade och RummenArbetet 90 i1995 ärprocent

trägolv.flerafinns ocksåfärger och härhyresgäster,tillsattes från kommun,med på typerrepresentanter prov av
innehållerfått våtrumskassettBadrummet harnäringsliv.hyresgästförening, Kalmarhem och Grupperna somen

dragningvilket underlättarsamtliga rörledningar,teknikfrågor, boende,medarbetade bland mät-annat av nya
Badrummet hartid ochledningar ochattitydundersökningar.ocholika kretslopp utö-ningar pengar.spararav

kakel och klinkers, liksomoch fåttbland hyresgäs- katsantal miljöteamstartades separationsto-Dessutom ett en
skaoch fekalierTankenoch studi- alettNaturskyddsföreningensamarbete med så småningomurinäri attterna

byg-biogasanläggning kommunenhand deneförbund. itas somom
detde boende,Ibland det isvårtär att ger.menengagera-

bilarkunna drivahoppasöverraskande bra,fallet har det Förutomhär Tomas våravigått attsäger egna-
kretsloppet ochfulltvill ocksåbiogasEriksson. ivipå utta steget

till lantbruket,delhand- återföra Lennartplan.Arbetet rad olikahar skett Det näringen sägerpå mest en aven
byggchef Kalmarhem.Holm,visningslägenheterdefasta exemplet påstårär tre nusom

miljöan-med ytterligareSpetslägenheten harlägenheterna harfärdiga. identiskaDe på O utrustatstrerenoverats
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passade lösningar. Tekniken har hämtats från Danmark kretsloppsmätningar gällande avfall, avloppvatten, etc.
och bland resulterat klimatrum utanför fönstren Allt gammalt byggmaterial har miljödeklarerats och dåiannat

ska luft och Klimatrummen fyllda upptäcktes hel del tungmetaller.vatten. ärsom rena en
med och där cirkulerar del exakt hur de olika kretsloppen kommerViväxter även vattnet vet atten av som se-
återanvänds till dusch och toalett har också lärt miljöarbete enkeltvi inteut, att ärmen oss

Köket har svalskåp får kyla luf- betydligt vadDet miljöriktigsinett svårareäratt att ärsom genom se som en
leds marken. Svalskåpet håller grader och åtgärd vad från början Eriksson.i Tomasåttaten vi insåg,är än sägerner

också med liten konventionell kyl. kvarteret ska det också byggas ekologisk lekplats,Iutrustat en en
Skillnaderna kostnader Spetslägenheten bytesrum för prylar folk och dag-i är stora påett tröttnatsom en

beräknas bli dubbelt dyr normalrenoveringen, vattenanläggning. Takvattnet ska ledas tillså ett stortsom
dubbelt dyr den sedan bäck-i sin såär portionerartur i småvattentom ut vattnetsom som varsamma reno- som

kan sedan återanvändas de planeradeveringen. Vattnet iar.
vad de olikaDäremot odlingslottema.inteännuvet tre typernaman

innebär för "miljökontot", eftersom den Under tiden har Kalmarhem miljö-renovering påäven passat attav
slutliga analysen 0rd redovisning blandDenna använda rapsoljainteännu är sig att annatanpassa genom som
ska dock klar lägenheterna för hyresgäster- drivmedel och välja Svanen-märkta produktervisasnär etc.vara

Kalmarhem hoppas också andra effekterpåna. attsom
Allt material, cirka produkter, har miljödeklarerats engagerade hyresgäster.300 Redan diskussionerpågårnu

efter femgradig skala, baserad Naturvårdsverkets bland hyresgästerna självförvaltning. de boen-Enpåen om av
lista och OBS-listan. har tillverkningsföreta- de skaDessutom också second-hand butik kvarteretistarta en

miljöarbete, förpackningar vackra områden folkByggerin itransporter, vägts trivs i så tjä-gens osv man som-
bedömningen. Arbetet har utförts tekniker, det Omflyttningen minskar och fastigheter-påav en grupp nar man
kemister och läkare samarbete med för bli lättare sköta, Eriksson.Institutioneni Tomasatt sägerna
Byggekologi Stockholm. problemen de kommunalaEtti är taxorna.av

kartlägga alla produkter har detta arbeteFörutom Kalmarhem efterlyser stimulans avgif-reduceradeatt genom
också haft mål påverka tillverkarna. del leve- för avloppEnatt ter vatten, etc.som

har hörsammat detta och bytt ingredienser till också sikt förändras förSystemenrantörer måste påut att upp--
miljöanpassade alternativ. fylla det långsiktigt hållbara samhället, Tomassägermer

början arbete. har till exempelDet Eriksson.Vii ett trögtvar-
kunnat fram miljöanpassad fogmassa. Kalmarhem hoppas arbetet ska resulterainte någon på iatt en

gick det lätt med målarfärgema,Däremot mångfald lägenheter, avgörandet ligger hosoväntat säger av men nu
Holm.Lennart hyresgästerna.

Projektet har inneburit rad olika omfattandeäven Kontakt: Kalmarhem, 0480-44 75 00en
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Boende:

drivkrafter KristinebergiEgna
BREMENANN-HELEN MEYER VON

socialt.både miljömässigtmiljö stadsdelen,Kristineberg Stockholm deStadsdelen i äveni är ett menav
blandför öka delaktighetendär har kom-exempel Agenda 21-projekt En strategiemainitiativetpå attav
skervadsprida informationsjälva.underifrån, från människorna iinvånarnamit är att somom

väggtidningförvandla omrâdet.Målet med arbetet långsiktigt Föreningen sättsutär att somenger
för minskaFormen har valtsallatill ekologiskt hållbar stadsdel.Kristineberg i attportar. resur-uppen

sanvändningen. informerar föreningenjättelika miljöproblemenjobbar med de Där sinaVi inte om-
stadsdels-också vad skerför kanske aktivitetermed människors vardag, inomutan att sommensenaremer

stadsdelenLindberg, 0rd- nämnden ochde frågorna, Eva i övrigtnärma sägerstörreoss
kunna fun-föreningens lokal skamålförande Ekostadsdelsförening.Kristinebergs Etti ärannat att

finnsRedan dagmedborgarkontor.tillsammans medLindberg startadeEva iett pro-en annan gera som
för genomläsningfrån de politiska nämndernaprojekt blev tokollenKristineberg 1993privatperson i ett som

kopplakunnaembryot och hoppastill den ideella föreningen. Gruppen sig påväxte snart uppmansuc-
miljö-började stadsdelensoch Internet.inventeracessivt man

utforskahandlamöjlig- Delaktighet kan ocksåproblem med kommunen vilkaoch undersöka sinattom
stadsdel.heter fanns.till förändring som

genomförtDärför har föreningenKristinebergs Ekostadsdels-bildadesVåren inventering1995 så en av
träd ochinsekter ochförening. första Agenda fåglar, kärlväxter,Samtidigt fick det 21- ettrepeterasnuman

Bygdespelet skaKristineberg.bidraget bygdespelkunde anställa historisktfrån miljöförvaltningen och en om
årligthoppas bliunder ochjobbare", ALU-arbe- haprojektledare och antal 1997"gröna premiär våren ettett

del-och totaltinslag. skrivenTexten invånaretvåärtare. av
stadsdelens cirkaFöreningen har medlemmar 402 30080 tar personer.av

ochför barnenValborgsbål, SagostunderFester,invånare.
gemenskapen.ytterligare ökacirka andralite, betydligt fler,kan tyckas 200Det upptåg sättär attmen-

undersökninggenomförde föreningenVidinvolverade projekt. målsättningVåri våra startenär enpersoner,
miljöfrågor dekristinebergsboma vilkavill blandhar medlemmar vi iinte varit utanatt somomen massa

och dessutomTrafiken fick högfolk viktiga.utbilda och underlätta förstället prioriteti ansåguppmuntra,
möjlighetochefterfrågades återbrukscentrumhållbart,Kristineberg leva ekologiskt Eva attsäger ettatt

cyklar.lånaLindberg.
Aterbrukscentret förverkligasbilpool skaochtrevligare och rikareArbetet formagår påut att enen
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under hösten lånecykelprojekt1997. harEtt redan parkbänkar för underlätta deras promenader.sättastar- ut att
KonsumbutikenI kan den vill låna brukaravtalettats. I också förvandlanågon trafik-ingårsom attav en

de cyklarna under dygn eller helg,tio korsning till för skapaett gratis. mötesplats.ett torg atten en ny
har blivitDet rejäl Utlåningen och energisidanPå har föreningensuccé. genomfört enkätär storen- en

folk rädda cyklarna och ska därför fördubblaär fastighetsägarna förvi reda vilkaom gentemot påatt ta ener-
antalet cyklar. detta alternativJag för dem gislag används, hur förbrukningentror är ett stor ärsom osv.

har cykel stulen,på finnaströttnat sin Eva effektiviseringsvinsterDetatt ochsägersom ut att viser-
Lindberg. skulle vilja jobba vidare med detta,gärna ettmen av

harFöreningen sökt samarbetspart- problemså småningom fastighetsägarna,våra juststora är nåatt säger
stadsdelsnämnd och förvaltningar, handel,inom Lindberg.Evaners

skolor. Tillsammans med Studiefrämjandet har antal finansieringenEn lokalen.ett Justärannan oro av nu
ekoteam Studieförbundet Vuxenskolan och bidrar miljöförvaltningenstartats. med medpengar, men som
Naturskyddsföreningen också involverade delar alla stöd det osäkertär i är ettav arrangemang
verksamheten. Projektet har också arbetstillfällen och sysselsät-gett

God har föreningen fått från de lokala anställd och fem ALU-arbetare.två LindbergEvarespons ter en
livsmedelsbutikema, ochVivo Båda butikernaKonsum. skulle önska del verksamheterna cykel-att en av som

KRAV-auktoriserade och har verkstadenär och det planerade ekologiskasortiment cafét siktettnu stort på
KRAV-godkända livsmedel. har dessutomVivo mil- skulle kunna bli självbärande verksamheter,av igärna egna

jöutbildat all personal och ska kom- företag.nästan snart starta
komposterarKonsum redan och sköterpostering. dess- då kristinebergsbomaHur den ekologiskapåser

uthyrningen lånecyklar. stadsdelsföreningenutom försigav ut att representerasom ger
Föreningen samarbetar också med de skolorna miljöarbetetvå invånarnas påsyn

Kullskolan och Stefansskolan. Kullskolan bedriverI vill förverka demokratin,Vi samtidigt visom-
regelbunden undervisning miljö elevens fria valda helai Kristineberginom bara förening-inteman är utanav av

val. Elever från Stefansskolan deltar bygdespelet dock hari Jag ganska rykte, efter-vitror att ett gottom en.
Kristinebergs historia. tabbe,vi intetursamt gjortännu någon sägersom nog

exempelEtt sociala och miljömässiga aspekterpå Lindberg.Evanär
korsar varandra det brukaravtal föreningen slutitär Kristinebergs ekostadsdelsförening 08-618 41 44som
med parkförvaltningen. Föreningen hållaåtar sig att

grönområden från skräp och fårvissa gengäldirena
holkar för fåglar och fladdermöss och plante-sätta upp

höstenFörra olika lökar.2 000växter. Isattesra sam-
arbete med de äldre kristinebergsboma ska ocksåman
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Trafik:

Ockelbonolltaxa iInte dyrare med
ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

beslöttrafiken. del färdtjänsten.Ockelbo nordvästra Gästrikland har lyckats och DessutomKommun i en av
resandetresande för ökamed omöjlig ekvation. planera allttill Genom gratisgöra attattatt manen synes

dessutom särskilt höga,kollektivtrafiken kommunen har antalet Intäkterna har varitinteinom menrese-om
betalt. fanns ocksåfemfaldigats, fyrfaldigats och den däremot kostnaderna förantalet Detnärer att taturer

avgifter.administrativa hinder förgeografiska täckningen blivit dubbelt såän att ta utstor.mer
kostnadernaavgifterna försvann liggerdenna och allt resande harTrots Trots pågratisexpansion är attatt

Kuxa-trafiken.införandetändå totala kostnaden för lokaltrafiken ökat.den nivå innaninte som avsamma
harkommunenantalet med bil ha har åstadkommitsuppskattasDessutom Dettaprivatresor attgenom

konkurrerandemil- upphandlat trafiken från flera mindreminskat med cirka km,000200 något som gagnar
frånoch lagtsföretagjön. många transporternaatt omav

bussar. Följaktligen skerunder Kuxa-trafiken och till mellanstoraProjektet 90taxigår procentstar-namnet
tidigaretade hösten försök Prövotiden föll väl Skolskjutsar med buss, 501995 procentmotett utsom av

och antalet anlitadefrån blir Kuxa-trafiken har också resulteratoch med hösten 1997 Detta i entrepre-per-
tillutveckling har minskat från styckenoch fortsatt två.pågår. nörermanent sex

påtvingad rationalisering,kollektivtrafiken Självklart dettidigareDen situationen inom är menenvar -
blirtrafik- förhoppning deden bästa. Glesbygdstrafiken hotad ochinte vår är entreprenöreratt nusomvar

trafikformer överleva. Tidigaresplittrade antal olika kvar också kommer situatio-på ett attresurserna varvar
och Olleför mycket osäker, sägeräven entreprenörernaentreprenörer. nen

analys genomfördes de olika Tiderman.En typernanoggrann av
tidi-fler. områdenresande. förbättra kommunikationerna, Antalet linjer har blivitMålet Femattav somvar

Likasåmiljön lokaltrafik finns med linjenätet.och Ockelbo attraktivt. saknade igöraatt numer gare
ökningen har skettfolk flyttar hit har antalet ökat och denNaturligtvis det enkeltinte så störstaär att resor-

tillbara för kollektivtrafik, det bland frånhar bra 000 50 0009 år.vi äratt ett pervuxna, resoren men
denled med Ockelboborna själva mycketarbete profilera kommun Det visarpositiva.i vårt äratt oss som en

harblivit enkätundersökning kommunenidéer. Kuxa-trafiken har också mycketett stora genom-somnya
fört.uppmärksammat projekt och goodwill, sägergett oss

glesbygds-veterligen finns detOlle Tider-man, för Kuxa-trañken kommu- Mig ingenansvarig på annan-
lokaltrafiken.har byggtkommun Jag våratttrorutnen. som

grund-har analyserat resandetblev slå skolskjutsarna, linje- framgång berorLösningen på viattatt samman

231



OCKELBOGasuiuláudrcnstilløli5uxABussAnmA-
OJ ,

kunnaregionaltrafiken, förhuvudmannaskapoch slagit allaligt, avskaffat i attövertaxoma samman resurser
och grannstädemamellan Ockelbotrafikenförbättrahaft mycket viktighar skolanDessutompåse. enen

och Gävle.Sandvikentidsförskjuta skolstar-nyckelroll bland annatattgenom
tillfinns ocksåPlanermedför det skaolika skolor småningompå så överattså transpor-ter att passa

drivs exempelvisfordonmiljöanpassadeOlle Tiderman. påsägerterna, sommer
producerad biogas.rad lokaltKuxa-trafiken inneburitskolans del harFör en

med dåligaglesbygdtrafiken skerEftersomKostnaderna har kunnatförbättringar, enligt Tiderman. i vägar
disku-förseningar. idevintertid delhar för- Enkring skolkortenhållas låga, administrationen uppstår somen

med färddatorförse alla fordonåkasjälva tycker det bättreoch bamensvunnit ärär teras attatt somatt en
håll-"telefonstolpar" vid de olikaantalskolbuss registrerastaxi. ettän av

då"stolpe" kanplatsema.gångavstånd.minussidan finns ökade Genom ringa resenärenPå att en
beräk-denbefinner ochexakt bussenfrågan denförsämring, sigDet närär är vetaär varmen omen-

hållplats.anlända till aktuellligger anslutnings-acceptabel. de flesta skolbarnenFör nas
bearbetafortsättakommer ocksåsträckanoch den längstaplatsen Kommunen300 attnågoninom meter

arbetstiderför samordnaarbetsplatserTiderman.kilometer, Olleelev behöver 1,3 vissa större attsägerär
med restider.finns främst hos lanthandelnMotståndet miss-som

omfattande,kan tyckasPlaneringsarbetetställetkunder bussen tilltänker fler utgörin itätortenatt tar men
heltidstjänst, eller cirkabara 30 000den lokala handlaren. 5-10för handla hos Detta någotär procentatt enav

Kuxa-trafikenkronortotalt miljonerkronorundersöka 3,5kommunen kommer närmare.att somavsom
fortsätter. kostar.lokaltrafikenUtvecklingen Nu startarav

hålla kostnadernadessutom kunnatEftersomresterandesjukresor,arbetet med påviintegreraävenatt -
den härtidigare,exaktkompletteringstrafiken, dvs denfärdtjänst och nivå är typenäven avsamma som

ekono-miljömässigtbarabefolkade projektfinns de glestbeställningstrafik inte även rentutani mestsom
Olle Tider-man.misktområdena. intressanta, säger

landstinget, harförs förhandlingar med 00Likaså 1|derman 0297-555kommun, OlleKontakt: Ockelbosom
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Livsmedel:

bättreproduktionLokal gav
Tidaholmikvalitet

BREMENVONMEYERANN-HELEN
tidenvid denRiksförbund,Lantbrukarnas LRF,kvalitetenproducerade livsmedel höjerlokaltAtt på varsatsa

attitydföränd-till idén,hellerböndernasarbetstillfällena ochökar positivt ärintepå vässar nu enmaten, men
hävdarkonkurrenskraft och Det LarsSverige. ring på gång.inom utom

medkontaktdockWestermarkTidaholms kommun.Westermark intesig togutanpå gav
anord-medoch de Dåbönderna självafunderaTidaholms kommunUnder började på1988 noterna.att var

kunderpotentiellaochmed politikerbussresoralla nade hanstängdesmiljövänliga banor. Två åri sop-senaremer
startade.och islossningengårdarnatillhushållsavfall säckför Restenitippar, ututom av sopor-en

förädlingsfö-och15-tal lantbrukaredag levereraråtervinningscentral.hänvisades till I ettna en ny
butiker,livsmedel direkt tillTidaholmför avloppsvattnetdet dagsNågot i ortensår retag res-senare var

produkter-Blandstorhushåll.och kommunenskostnadtillbehövde byggasReningsverket 21 taurangerut en av
fläskkött, charkvaror,nötkött,exempelvisbörjade finnsfanns. Samtidigt meje-ochmiljoner kronor inga napengar

ochbröd, grönsaker,kemikalier riprodukter,ochfler bassängerfundera pajer ägg.påman merom
intresseradocksåstartade dettablev låtamelodi.verkligen framtidens När jag attLösningen jagatt avvarvar -

arbetstill-har fåttochsysselsättningenfosfom, ökaochvåtrnark hand kvävet åtta-tiovinågot nyata somen om
Flerafällen, blandhar enligt kommunen. minimejeri.fungerat mycket bra, ett nyttannat avgenom

framförädla ochockså börjatbönderna harAgenda Zl-samordnarenDärefter började spän-Lars ta nya
produkter.hade nandelivsmedelssektom.sneglaWestermark Hanpåatt

framtidlantbruketsdetta SmåWestermarkhurbörjade brymärkt konsumenterna ärsig atttrormatenatt om
ochsnabbareproduktutveckla mycketkanblev allt producentermiljöperspektivetproducerades och etik- ochatt

livsmedels-defram produkterViktigare. mellan bönder kanskelokalt nätverkAtt storaäven taupprätta ett som
tilloch föraföretagen skulle kunnaminskaoch kunder borde utsätt transporternaattett anammavara

samarbete.det fannsEuropamarknaden. Omoch höja kvalitén ett
köperden butikochdärför ICA Konsum,försökte han För när-Konsum mest1990 ärintressera somsom

ekonomiskblivithar dettaproducerat, succé.idén, blev "kördför porten".på enmen
ökar.till och EttKundernabästadetta den omsättningenNu Konsum grejen strömmarprisar pro-somsom-

tillåteregentligenblem dockWestermark, Gröna Konsumtiderna, intehänt demhar Lars är attsägergenom
tillsdock fått dispensTidaholm harButikenlokala avtal.och föränd-konsult rniljö-jobbar iisomsom numera

vidare.ringsfrågor kommunen.åt
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butikernafler ställa betalt för det diskuterar medmiljöarbetet bönderNästa Vi justi är attsteg att att nu om
ifråntill införa olika för olika kvalitet ochekologisk produktion. både ochDet Konsum prissättningarärom

där allt kött säljs förkommunen angelägna trycker dagensKommunen pris.på systemom. samma
dock övertygad livsmedelskva-vid upphandling kräva bönderna ska Westennarksin äratt attattgenom om

mellanleden hoppatsbruka ekologiskt Daghem och förskolor liteten har höjts. Genom översträva attmot att
färskare.och blivit kortareköper enbart KRAV-godkända produkter. dag 3-4 EnIin ärär matentransporterna

och kanliten producent också sårbarlantbrukare KRAV-godkända. är än storenmer
därför kvaliteten.miljöarbetet jobba vidare med slarva medEtt intei ärannat steg att

utbildat butikspersonalenoch administration. Visserligen minskar de Bönderna har också i atttransporter
kvaliteten ändålångväga lokala hantera produkterna för bibehållaleveranserna, samtidigt ökar de rätt attmen

tilloch med bonde leverera för konsumenti varjetransporterna att utvar
upplever de har blivit synljggjordaansökte därför forsknings- LantbrukamaKommunen SICsig. via attom

mycket denfrån för undersöka hur och myndiga eftersom de själva sköterMISTRA att transpor- nu avpengar se
tidigare hantera-från bord" lösas miljöan- marknadsföring och kundkontakt"jord till kan påterna ett sommer

finns föreningsföretagen lantbrukskooperationen.dock planerna kvar. desMISTRA inomnejsätt.passat sa men av
Förändringen kommer läng-tanke IT-tekniken. Kunderna skul-En Processen inteutnyttja igång.ärär att- -

från från bönder, butiker,kunna beställa och betala elektro- uppifrånInternet gräsrotsnivå,via även utanre
niskt sikt bönderna levererar del direkt till och konsumenter självakanskePå restaurangeren

miljöarbeteTidaholm har ocksåkonsumenterna Westermark.IT, Lars I insett måstevia säger attman
Därför arbetarfunderat frågan kopplas till total samhällsförändring.har också och idéKonsum tiopå är atten en

införa bestående kommunalpolitiker ochlokalt varulager kombination med gymnasie-iett gemensamt grupper av
för hurelever fram och handlingsplanvarubil. vision enen gemensam en

4 utökasproblemfritt Tidaholm 2000-talet skaArbetet har Efter diverse dis- ska Dessainte varit möta grupper
ochmed från handel, lantbruk, industrikussioner lyckades kommunen frikoppla upphandlingen representanter

lokalafrån ytterligare ungdomar. Därefter kommer hundrakött och grönsaker landstingetav som annars ansva-
befolk-för opinionsbildare tycka till, liksom denall livsmedelsupphandling. övrigaattrar

vill hela upphandling själva. LandstingetskötaVi ningen.vår-
vänderoch stelbent storskaliga lösningar där Demokratin hotad och poli-och mångaärär stort ungagynnar -

förlängningende med tiken detta arbetssättkan Vi ismå inte ärtror attryggen.vara
ska tändaslantbrukarna, särskilt stärka demokratin och detproblem kött-Ett sättär att att ettannat att ett

inför antal skyn leder kommunenproducentema, tvekar ställa till ekologisk 2000-i in istjärnoratt om som
för talet, Westermarkproduktion. betalt merarbete. LarsDe sig inte sitt sägeranser

Ska välja hög kvalitet också bönderna Westermark 0502-421 15vi måste Kontakt: Tidaholms kommun, Lars-
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Skola:

Miljö utvecklingskraft i Lundsom

JAN LOTHIGIUS

låg- Östraoch mellanstadieskolorTre stadsdelen ochTorn personal hari Lärare deltagit fortbildningövrig i
Lund har miljöfrågori medel för och studiebesök för fyllaanvänt med kunskaper ochett att påattsom

utveckla pedagogiken, personal skolan, idéer.påengagera
barnen demokratiskt arbete och för vidgai samarbeteträna medEtt Lunds tekniska högskola haratt varit

skolans kontakt med samhället. forskare vidEn inriktat förbättraövriga kemiundervisningen låg- ochpå att på
Lunds dokumenterar och analyserar utveck- mellanstadium.universitet lärare från högskolansEn Kemicentrum
lingen. har utbildat lärare och hållit lektioner föräven attegna

grundtankeEn arbetet skolan konkreta pedagogiskai idéer. Förståelsei kemi harär att varitprova av en
handlingar föredöme för elever- viktig förmåste grund eleverna ska komma underfundett gott attvara att

ska hur viktigt det tänka miljön.inse med deDet naturliga materiella kretsloppen.på eleverär att är Någrana i
den också sedan köks- och Städpersonal och 10-årsåldem dramatiserade det kemiska förloppetnumera i ett
vaktmästare för har miljöanpassat verksamhe- brinnande stearinljus kabaréns form med inslagsteg steg i av rap-

Avfall komposteras vid skolloma, med elevers med- pande och dansandeten. och molekyler.atomer
verkan, och lokal odlare levererar ekologiskt odlad Eleverna har praktiskt utvecklingsig ien engagerat utan-

och hämtar ankor med. för skolan sälja kakor till förmånmat sina för lökgro-matrester att mata attgenom
Eleverna har själva bidragit med handdukar dan och loppmarknad för ihopiatt pengarsy attarrangera

slöjden, för kunna skolans pappershanddukar. till fadderverksamhet Afghanistan.att ersätta i
Ambitionen miljöaspekter ska komma under- miljöråd, medär in Ett för elever iatt i majori-representanter

allavisningen Samhällsundervisningen har tet ochi personal, träffasämnen. vecka. harDet tagitvarannan
exempelvis uppehållit kring aktuell debatt tillsig elevernas idéer, vilket harmånga inspireraten om vara av
trafiken Lundsi dessa bli aktiva. Eleverna hade blandcentrum. änatt annatmer

Ryggraden förändringsarbetet, sedan det inleddes inflytandei hur den skolgården skulle utfor-påstort egna
har de återkommande1993, lärarträffar därvarit elever kontaktadeNågra Skånemejeriet förett attmas.

trettiotal lärare kommer till fyra dem tillbaka tömda mjölkförpackningar, vilketgångertre att tasamman per
för kläcka idéer och utbyta erfarenhetertermin omedelbart resultat,att startade dialoginteom gav men en

undervisningen. Skolans miljöarbete har fram- förhoppningsvis leder vidare.varit som
gångsrikt därför Östraengageradeså samverkan medmånga I Skola ochVaritatt Hem Tornspersoner
och därför samarbetet har hämtat verk- den lokalaRiogrupp Agendanäring har sko-att ZI-gruppenut - -
samheten de enskilda klasserna och närsarnhället. lan deltagit "framtidsverkstäder"i däri avsiktenute i varit att
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ochbarnstill och tillanda lyssnaAgenda 21i ta vara:s
framtiden.ochåsikterungdomars visioner om

Östra med hjälphar drivitsskolorvidArbetet Torns
nyckelpersoner.stöd frånanslag och Menextraav

lokalinriktningentalar förfaktorermånga attatt vara
beständig.blimiljöskola ska kunna Tyngst väger att

eleverpersonalgruppendelarskolledning, samtstora av
ocharbetssättdelvisföräldrar haroch ett nyttanammat

påverka miljöarbetetoch kandelaktigaeleverna äratt
vadskaffathar skolornaVidarepåtagligtpå sätt.ett

forminfrastruktur""miljöpedagogiskkallar i avman en
vindkraftverk, hönshus,komposter, regnvattentunnor,

solceller, böcker osv.
högstadieskolarektorsomrâdet ska iInom tasen ny

bliSkolbyggnaden kommerbruk hösten 1997. i sig att
infrastrukturen""miljöpedagogiskadel den genomen av

ekologiskdrivenuppförs med långtden anpassning,att
jordkällare,solvärrnefångare,exempelvis urinsepareran-

ochomhändertagande dagvattentoaletter, lokaltde av
självdragsventilation.
Östra rektorsområde,Torn

046-35 75 05HertzAnnika Karlsson
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Integration:

Bergsjönnyckelroll iInvandrare har
BREMENVONANN-HELEN MEYER

flytande.invandrarnaförort till Göteborg,I Bergsjön, inteären
blandarbetet deltarNyckelordet samverkan.Zl-arbetet.Agenda Ienbart Ett annati ärpassiva mottagare exem-

fastighetsbo-förvaltningar, daghem,kommunalanyckelroll för- skolor,harpel Assyriska Föreningen iär ensom
invandrarföreningar ochindustrifollçKyrkan,ekologisk lag, Svenskaförvandla tilländringsarbetet Bergsjönatt en

de boende själva.ochandra ideellastadsdel. organisationer
uppgiftviktigarbetslöshetenminskaarbetslöshet,haft dåligt rykte.har AttBetong,Bergsjön är extraett en

människor sysselsättningförra fick cirkavad stads- Undervåld och invandrarproblem 160social utslagning, åretär
projektolikameddelen brukar förknippas i typer av

brytaprojekttiden har kunnatefteroch hälften detalas olika språk 13 200 Hur54Här många somav
arbetslöshetenArbetslösheten hög, Däremot Mariannefödda land inte.invånarna i är vetär annatett serman

resultatolikaolikaarbetsplatser Honungdomar. råder bristsärskilt bland HermanssonDet insatserpå att ger
ALU-anställ-förlängdaGöteborgsutemiljö tyckerBebyggelse ochoch kommersiell variantiservice. är att av

arbetslöse får sysselsättningdär denfinns "vesstidare",samtidigt härbehov ning,upprustning, storasomav
modell.brastället för månaderundernaturområden. nio i är ensex

Även efter månader hin-alla får jobbför vändabestämde Stadsdelsnämnden sånio1993 intesig att om-
tid, hon.under dennade bli mycket starkare"all Verksam-och med detta beslötstrenden. Från sägerår att ner

miljöinforma-utbildningarnahar de olikahet ekologisk inriktning".skall ha Däremot av
mycket arbete.resulterat särskiltbara Mariannelivsrniljön,handlar mycket i-Det inteinte töreromom

fastighetsä-främst berordettasysselsättningfolk ska bra, hautsläpp Hermansson på attmå atttrorävenutan att
arbets-dennaförstadsdel,och vilja Marianne inte varitsig i sin att ta emotsäger nyamognagarnaengagera

kraftrniljösamordnare.Hermansson,
bedrivsarbetslöshetsprojektetframgångsriktoch miljön hoppasFörbättras både den iEttinre yttre man

medhälften "kull"brukar cirkafrån- Returhuseteftersomvilja bo kvarmänniskor ska Här varjeBergsjöniatt av
slutarbete efter periodensdeltagarehar liten Denproblem. Redanflyttningen 35-50är ett stort nuva-ennu

och kom-andel invandrareharfrån andra randeförändring börjat märkas. Människordock störregruppen enmen
arbete.troligen haarbets-efter deltagitområden har Bergsjöns svårarei något attatt merav

och arbetslokal därReturhusetvalt flytta till stadsdelen.löshetsprojekt integra-är mötes-att en
Stads-sysselsättning korsas.miljöarbete ochBostäderolika verksamheter.I Bergsjön tion,pågår många

Familjebostäder ochhyresgästföreningar,förvaltning,och mötesplatser skapas,odlingslotter tvåmän-rustas upp,
lig-verksamheten. LokalenbackarStudiefrämjandetboende brukarin-utbildas miljö och deniskor i uppges mer
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invandrare och hälften svenskar. har andelenNu invan-
drare ökat.

har stundtals arbetsamDet för del-varit en process-
och ledare Returhuset. deltagarnaMångapåtagare av

kunde svenska och kommunikationsproblemeninte var
samtidigt tydligt hur harmänniskor bli-vistora, men ser

starkare.vit
Returhuset finns ytterligareFörutom integrations-tre

storskaligt bostadsområde med hus- projekt finansieras med statliga "Blomman-pengar":mitt i l 200ettger som
håll. driver de arbetslösaHär återvinningsverkstäder, mil- Bågskytten miljöpedagogiskt för-å påär namnet ett nytt
jöbibliotek, butik och ekocafé och köksträdgård. projek- eningshus präglat kretsloppsanpassadeI lösning-ärsom av

också utbildning Studiefrämjandet håller finns växthus, kompost, solfångare,ingår Här vedspis,tet som ar. sepa-
syfte stärka arbetsmarknadenI får del- rationstoaletter och mycket möjlighet tillsin position påatt annat som ger

välja vad de vill lära kan handlar allt konkretDet miljöarbete. Assyriska värd försig. Föreningentagarna ett ärom
från körkort till läsa svenska. huset och bedriver omfattandeDessutom miljöutbildning föringåratt ta att en en
grundläggande miljöutbildning och lära känna både svenskar och invandrare.sinatt
stadsdel både och historien Assyriska föreningenBergsjön. har verkligen betytt mycket förinaturen- -

känna ditt har mycket populärt,"Lär Bergsjön" utvecklingen. har dörrar för andra före-Devarit sinaöppnat-
särskilt bland invandrare imponerade Marianne Hermansson.ningar,är över sägerattsom en
förort har historia ända tillbaka till stenåldern, Galaxen driver stadslantgård och fritids-Föreningensägeren
Marianne Hermansson. gård och vill Tillsammans medtonårstjejer.engagera

Parallellt med studiema får deltagarna välja vilken verk- Stadsdelsnämnden, Familjebostäder och hållerinvånarna
samhet de vill arbeta med textilier, utesnickerier, möbel- bygga häststall.på att ettman-

eller cafétsköta eller köksträdgården. gammal Gärdsmossen, håller för-renovering En Enatt ü på attmosse,
tanke deltagarna ska utveckla företagsidé för vandlas till våtmarkspark Syftet synliggöra ochär att att är atten rena
kunna detta har hittills dagvattnet också skapa rikare bådemiljö,visat sigstarta svårteget, attmen men en
Visserligen får Returhuset del "kommersiella" uppdrag, "bruka" jorden odlingsplatser, beteshagar föratten genom

tillräcklig omfattning för ska Galaxens hästar ocksåinte öka den biologis-i någon sigvågaatt attmen men genom
bygga företag kring verksamheten. mångfalden.ka det arbetet deltar föreningsliv, fastig-på Iatt ettupp

främst samhällelig,Det hetsägare, kommunala förvaltningar och hyresgäster.vinstenstörsta är män-att-
niskor dåligt. Ska företag hainte mår vi igång måste vi

Marianne Hermansson.säger Kontakt: Stadsdelsförvaltningen Bergsjön, miljösamordnaremera resurser,
början bestodFrån Returhuset hälfteni Marianne Hermansson 031-32 87 08grupperna av
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Boende:

LadugårdsängenRingar ivattnet
ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

ÖrebroStadsdelen Ladugårdsängen exempel upplevs Ladugårdsängen högstatusom-i på negativt ingetär ett är
hur genomförda kan fler råde och det heller mål,Ur Bjurström.insatser Larsringar på ingetvattnet sägerge var

boendesde behov har bland bilpool och strävade efterockså byggaKommunenannat atten en upp en
kooperativ ekologisk butik fram efter området framtidasocial gemenskap. inbjöds därförDe invånarnaväxt att
byggts färdigt tidigt till diskussioner och samarbete med studie-i ett

stadsdelen med och arbets- förbund anordnades tiotalNär studiecirklar.2 200 500invånare ett
platser började planeras existerade Hyresgästföreningen och också inblandade.1988 HSBinteatt var
begreppet Agenda projektet utvecklades ändå tanke bostäder och före-21, En integreraattmen annan var

denna riktning. dels för minska trafiken, dels för områdeti tag, att att
den arkitekttävling utlystes skulle de tävlande skulle bli levande. endast frånI kmLäget, 1,5som mer cen-

lösa problem miljöområdet: Omhänder- attraktivt och området fick telenätinom ansågstre trum, ettsom
tagande dagvatten, källsortering och trafiken. med hög förstandard ytterligare locka företagen.attav

Ville området estetiskt skulle företagDessutom Alla inbjöds också till med planering-iatt rent attman vara
ekologisk prägel och miljöanpassade byggnads- Resultatet blev, enligt betydligt högreBjurström,atten en. en

material skulle Resultatet blev mångfald andel arbetstillfällen vad brukligt vidprioriteras. än ären som nyex-
lösningar från de olika byggherrarna ploatering. gjorde lågkonjunkturen början22 Däremot iav som var av

inblandade. 1990-talet mattades någotatt ansatsen
Miljökraven med dagens särskilt följandemiljöområdet gjordesPåmått inte insatser:var-

genomtänkta och skulle liknande Trafiken och parkeringsytoma skulle minskas ochvi satsninggöra O ien
idag skulle ha betydligt högre ambitioner. stället har cykelbanor och cykelgarageDäremotvi på påsatsatman
hade tydliga sociala mål, kom- gård. området finns bara parkerings-Bjurström,Lars Ivi 0,5-0,75varjesäger

Örebro.munalråd platser/ lägenhetsyta plat-100 m2i 1,2mot normen
bärande tanken blandningDen Parkeringsplatsema dessutom de enda100ser/ m2. iatt stor ärvar en av

ÖrebroDärför byggdes flera olika bostäder. avgiftsbelagda dygnet detta harIinvånare. Ursorters är runt.som
Ladugârdsängen finns hyresrätter, bostadsrätter, radhus, behovet bilpool väckts. Poolen administrerasav en av

Örebrobostädervillor, kollektivhus, särskilda ungdomslägenheter och det kommunala fastighetsbolaget ochett
bostäder för äldre, utvecklingsstörda, döva och psykiskt omfattar bilar och hushåll. Medlemmarna40 isex poo-
sjuka. len betalar kronor månadsavgift2 000 50i insats, påen

har fått bra blandning de boende och kronor och kronor mil.Vi 18-25vien av per-
har också relativt andel invandrare, vilket hand nyanlagda bäckar medDagvattnetinte O viastor tasen om
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Gustafsson.Gunilla Molintill delflödet ochbromsardammar viss renaruppsom
tankenstod klart väcktes ocksåEfter områdetfrånhandEtt attvattnet gatorstörre system tarvattnet om

ekologiskkooperativboendebland delokalt hand dag-gårdoch och sitt att startavarjevägar tar enomom
lokala socialdemokratis-kom från denbutikvattendragsedanBäckama Initiativetirinner störreut ettvatten.

subventioneradeupplät lokal ochföreningen.material kan kaoch andra HSBnyanlagd park Koppari somen
sponsradefastighetsägarehyran och alladeltill tak ochutfällningar får användas star-inte stuprör. en avge

lägenhetkronorbetalabutikenvattendrag 25hargårdAtt attvarje är ett stort tenett eget pergenomavnu-
miljöanpassade produkter,syfte säljaButikenstillbakavärde Dessutom ärvi många atti sig. är som pumpar

hus-fisk, till rimliga Cirkaförutom kött ochodlings- 220för bevattnaanvänder detoch priser.våraattvattnet
fyrahållaochhåll deltarGustafsson. 40Gunilla Molinlotter, öppetattturassäger personer om

Hon dagar veckan.området medarbetade vid planeringen isam-av
handlar ochmycket väl Folkhar slagitoch bormiljöfrågor kommunen Detordning ut.inom upp-nume-av -

detför handla.slipper åka bilskattar Menkollektivhus.Ladugårdsängens äratti attra
träffassynpunkt. butikensociallika viktigtolika lösningar. IocksåKällsorteringen Här minstO urrymmer
MolinGunillavarandra,och lär kännatill kollektiv-miljöstationerfinns allt från sägerpratarman,gemensamma

Gustafsson.olika fraktioner.helahusets 17sortering i
Örebroflestafinns de kommunalrådodlingslotter Bjurströmoch LarsKontakt: kommun,Kompostering påegna

gårdar. 019-21 10 00
lokala lösningarfjärrvärme plusEnergin utgörsO somav

vedpannorsolfångare, miljögodkända etc.
exempeldock fel.gicktekniska EttVissa satsningar

medvillomas toaletterde ekologiska separering avvar
vägrade totaltfekalier.och Hyresgästemaurin att

med vanliga toaletter.fickanvända dem. EttDe ersättas
satsadekvarterexempel pånågraannat sopsug,somvar

dyr historia.visade bli mycketvilket sig en
blivitlägenheter harKollektivhuset med 61 områ-
bilpool ochidén tilldets Härifrån komspjutspets. en

omfattande komposteringfinns hönshus, växthus,här
trappstäd-sköterkällsortering.och Hyresgästema även

och snöskottning.ning
enkeltövertygadJag sånågot trapp-är att somom-

skyddsnät,socialtstädning bra sägersättär att ettett
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Forskning:

21-arbeteAgendabefruktarForskning
LOTHIGIUSJAN

Agendavitaliseras. 21demokratin kan ärforskareMichaeli och påHjem enBenny två tetInga är omsom, var
och Omsocial intefråga viför rättvisa.hinderoch organisationhämningargranskarhåll,och på sitt omen

mobiliseringmiljöfrågoma ini-lösaklarartillslutsatserföroch21-arbetetAgenda avsina att genomutsom
lös-diktatoriskaunderifrån hotas visåtiativ snartde berör.dem av

Handels-Internationellavidverkar ningar.HjemBenny
planeringste-doktorfilosofieMichaeli, iimple-professor Ingahandär ärJönköpinghögskolan iäri som

förUppsalavidoch Verksam institutfrågan universitetsbehandlardisciplinmentationsforskning, orisomen
mellanbrytningenforskarbostadsforskning,efter-förmänniskor kanhur nå var-sigorganisera att omom

verkarbyråkratinoch delogikdagslivetssträvansvärda mål. somnormer
förverkligasAgenda skatankarna 21 såunder.för för-föreläser, Omoch iland och rikeHan runtturnerar

ochvärldamamellan deständigadetinnebäroch lands- tvåkommuneroch mötentroendevalda itjänstemän
verkligakollisionertilldessaofta leder ändemokrati kris. snarareiting, enom

21-samordnare ellerAgendaIbland åhörarna möten.är
enskil-det villföreträdare,vardagslivetsMedanuppdragettilldelat sägafåttmiljöcheferkommunala sigsom

långtkommunanställdaocksåmedborgare,dakännabrukarkommunen.Agenda-arbete Dedriva neri menatt
nätverk, käns-relationer,tänkerhierarkin,Agenda-hurbeskrivning iväl i termerHjemsBenny avigen sig i av

förteckenbyråkratensochtradi- lorkommunensdet unicitet, såarbetet kolliderar med är snararemesta av
utbytbarhetochrationalitet Detopartiskhet,regler,tionella arbetsgång.

brytningdennakönsperspektivfinns ocksåAgenda-uppdrag pågenomföraFör måste ett avsitträttatt
det kvinnornadärinställningar, står närmastochbrytadessa ständigt ärpårevir tvärs somtjänstemän

"vardagsmänniskan".fått uppdragetharmaktkonstellationer.befästa Demot
uppenbartdetMichaelidet viktigt. Inga attkallar Snart ärpolitiker, attkommunens cen-menarav som

för-dominantentralbyråkraten, måsteibland omöjligt i mötet,ellerfinner de arbetet ärattär somtungrottatt
skaAgendatankarna 21ändraeller istödetpolitiskadet sittgenomföra, därför angreppssättär svagt omatt

förverkligas.obefintligt.
människormedMichaeliIngakonflik- De gördessa intervjuerråderHjemBenny tjänstemän göraatt som

tillledaorter kanandraochBorlänge i sigöverordnade påorimligapeka detklar; iipå att senareatt sam-ten
frå-ställer väckerhonfrågordärför deförändringar,för detocharbetethindrar atttidigt sigsäger vara

honförlängningenintervjuade.dehos Ihöra attfår frånKommunpolitiker HjemBenny avseratt gor
Agenda-skilda rollermedmänniskorsammanföra iverkligadetmiljöfrågomalösaförmågaderas tes-äratt
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arbetet för de ska kunna varandra bilder ske-att ge av
endet respektive perspektiv.sinaur

MichaeliInga granskar särskilt de svårigheter som
kommunen ska genomföra miljöpolitikmöter när en

samtidigt verksamheten för nedskärningar.är utsattsom
Uppsala universitet, Institutet för bostadsfoskning,
Inga Miachaeli 026-14 77 00
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Benny Hjem
036-15 77 OO
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Ursprungsbefolkningar:

HärjedaleniskoterbegränsningarEnigt om

HOLMMARIA

arbetethittills kommitkonkretaDet utmest ursom
väl utmärktaHärjedalen antalmed Fjällagendan i är ett

detvandringsleder.spångadeoch rejält Men mest
projektetanmärkningsvärda hittills kommit ärsom ur

de olika intressegruppemas representanteratt numera
begränsas.skoteråkningenhelt måsteenigaär attom

HärjedalensFjällagendan drivs korn-Arbetet med av
från Naturvårdsverket.ekonomiskt stödmed Detmun

tvâdagarsseminariumefterstartade hösten 1995 ett-
och redanfjällområdetkombinerat med exkursioner i -

medviktfrån början lades mycket på såattstor
möjligt.många intressegrupper som

sameby ochTännäsRennäringen representeras av
fastbo-Sameföreningen.samebyMittådalens Desamt

Bygdesamrådsgruppen ochbyalagende deltar via sina
Funäsdalsfjälldeltarmedan AB.LRF, viaturistnäringen

för den ide-Därtill arbetsgruppeningår i representanter
Naturskyddsföreningen, den lokalaella naturvärden

företagarföre-Walles, den lokalaTeamskoterklubben
skolan,och byggnämnden,FiFu, kyrkan, miljö-ningen

och länsstyrelsen.barnomsorgen
för Fjällagendanöverordnade uppgiftenDen är att ta

Och eftersomkonflikt.har allt oftare råkatlångsiktigt hållbarhandlingsplan förfram lokal i samt-gareenen
kan konsta-slitage marken,ökatbevarande bio- ligaekologisk balans ochutveckling med vipånäringar sittav

har skapatskadats.områdendit ovill- DettaHärjedalen.logisk mångfald Vägen går vissai tera attvästra oro
förbekymradeochortsbefolkningen,blandförståelse mellan olikakorligen ökad mångaintresse- äröver en
förocksåför miljön,framtiden.respekt för de olikaoch ökad Man signäringamas menoroarengrupper

till försörjning.arbetstillfällena och möjligheternaprojektledarebehov, Roger Nääs:menar
träffats, oftastarbetsgruppenmånad harunderhar ökat stadigtmarkenKonkurrensen Varannanom-

Därtill hardragplåster.med inbjudenoch markä- "expert"de årtiondena. Rennäring, turistnäringsista somen
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informerat allmänheten miljökvällar, ord- del mycket brännande diskussionsfrågor,Enviaman tsom som ex
samarbete med byalagen och vargflockensABF. eller ickei Mittådalen, har arbets-nats ivara vara
olika fann relativtDe beslutat lämna därhän:snart att attgrupperna man var gruppen

det nödvändiga försöka huvudparten Besluten ändåi att måste påstyra nivå.ense om tas en annan-
fjällvandrama till de utstakade ledema. Diskussioner mellan länsstyrelsenRennäringen och Natur-pågårav

alltför utspridd vårdsverket. behov övergripande riktlinjerSammastörs turism, turistnäringenävenav men av
långsiktig fara. får breda allt- frånOm naturvårdsverk och länsstyrelse behövsturismen sig regering,utser en

för fritt påverkas alltför områden och därmed också vad gäller myskoxamas Roger Nääs.stora tap- sägerstatus,
attraktionskraften. Arbetsgruppen har konstaterat det behövsnågotpar man attav mer

håller därför medMan skyltningen forskning kring vegetationsförändringama Hällen. Vilkapå översyn ien av
samtliga leder, och försöker dra fram dem där de effekter har renbetet, trampskadoma, erosionsska-tav ex

orsakar möjliga skada för miljön. Vid blöta doma och klimatförändringama framtida arbetetminsta Detpas-
och vid särskilda utpekade sevärdheter byggs för långsiktigt hållbar utveckling fjällen kommerisager atten

för markslitaget. Erfarenheterna kräva betydligt bättre underlag finnsvad idag,minimeraspänger att än som
ledema väl markerade och försedda med och arbetsgruppen har fört diskussionervisar med länsstyrel-att ärom

skyltar informerar sevärdheter vad gäller och Mitthögskolan särskilt Fjällforsknings-natur ettsom om sen om
och kultur, väljer också huvuddelen fjällvandrama institut.attav
följa dessa leder. sikt bör därför lyckasPå har haft inledandeDessutom diskussionervegetationen gruppen

återkolonisera de skadade områdena. med kommun andra sidan den svensk-Rörosatt på om
Skoterâkningen också och orsakar norska färd med utarbetarennäringen, Rörosstör just igränsen. är att en

dessutom konflikter med skidåkningen: lokal Agenda och här bör finnas möjligheter till21,stora
bara fyra fem sedan detFör mycket samordningsvinster och kanske till och medår någotvar en- -

kraftig förslag till inskränkning projekt.opinion varjemot gemensamtav
skoteråkamas frihet. har diskuterats utförligtDetta i Kontakt: Fjällagendan, Roger Nääs 0680-161 00
arbetsgruppen kring Fjällagendan, och rådernumera
faktiskt enighet skoteråkningen begränsas,måsteattom

Roger Nääs.säger
Arbetet med Fjällagendan har också lett till positiva

samordningseffekter. Eftersom träffas konti-grupperna
nuerligt, blir det lätt hålla varandra underrättadeatt om

och händelser kalvmärkning ska ske.när, tvar, som ex
Därmed kan olika aktiviteter samordnas, deså störatt
varandra lite möjligt.så som
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Energi:

EKO-energiavtal energispar
och lönsamhetenstärker

MARIA HOLM

ocharbetet för effektivare lyckatskopplaGenom intressera så många såenergian- vi storaatt att passpassen -
nyckeln till framgångarnavändning och delta.industrin till miljölednings- koncernerEUs Meninom att-

deltagandefaktiska energibesparingar demiljörevisionsordning, den internationella vad gällerEMAS, isamt
tillämpabörjatstandarden för miljöledning, har Projekt företagen de,ISO 14001, EKO-energi,viaär attatt

pay-off.traditionellhittills lyckats med livscykelanalyser istället förkoncer- ViEKO-energi 16 visarsig stora
harde kostnadermed sammanlagt produktionsenheter. konkret60 utrustningvisspå storaner en

med detlivscykel, och jämför den bildenProjektet drogs under hösten och stöds hela1994igång sinöver
får fokuserar kostna-och teknikutvecklingsverket, Nutek, resultat enbartNärings- påvia man om manav

energikostna-dess enhet för effektivare dema för inköp och installation.energianvändning. DetEKO-ener- gör
blireffektivisera och därmed de besparingarhar övergripande mål industrins derna synliga ävenatt somsom

energieffektivt alternativ,energianvändning för därigenom ned koldioxi- möjliga med sägerettatt mer
projektchef fördutsläppen till linje med Rio-konferen- Kjellin EKO-energi.1990 Larsnivåår i ärsom-

ellerFaktum 14001ISOEMASsig ärär attsen. vare-
fastnalättEKO-energiavtal, vilka särskilt tydliga vad gällererbjuds teckna DetFöretagen ienergi. är attatt

Vattenförbrukningfrån kringNuteks sida innebär bekostar beräkningar emissioner,invente-att m.m.man en
energifrågan fokus,hjälper till hållaoch analys företagets energiflöde. utbyte EKG-energiI iring mot attav

allra vilti-behövs eftersom den den kanskeföretagen fastställa och detenergiinventeringen åtar sig äratt en
miljöfaktom.miljö- och energipolicy handlingsplangörasamt att gasteen

från före-för klart uttalad viljeyttringeffektivisera energianvändning. samband entydig ochI Ensinatt
välsignelseenergieffektiviseringensmed naturligtvis förslag till tagsledningeninventeringen ärävenges ener- om

projektet:förutsättning för deltagandegibesparande åtgärder, det företagen själva absolut iärmen som en
finnas tydlig tydligtfattar beslut och bekostar eventuella Det strategi,måsteinvesteringar. uppsat-enom -

effek-riskerarEnergiutredningen första miljö- mål och tydligtutgör ettsteget mot ta annarsengagemang,en
förtvina enskildacertifiering enligt och mycket tiviseringsarbetet tillEMAS 14001.ISO En insatsernågraatt

samlar damm, sägerdel attraktionskraft består ochProjekt LarsEKO-energis i pärmarstor trave somav en
det företa-erbjuder hjälp ligger linje med Kjellin.iatt en som

cirkade deltagande företagen harövergripande miljösträvanden. 75Av procentgens mer
handlingsplan. preli-långt deKopplingen till och förklarar kommit EnEMAS ISO 14001 så gjortatt en-
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beräkning dessa företag har användare. Med EKO-energianalysen blev detminär visar att en samman- uppen-
lagd besparingspotential MWh bart för företaget kunde och där-1 15 200på år, energiattper varav sparaman

MWh el. med hand själva.50 000 skärvenär att tapengar genom om
handlar främst besparingar kan effekt omöjligDet heltEn EKG-energi,igöras är attom som av som-

stödsystemen, dvs ventilation, belysning, tryckluft med företagens miljöchefervärdera, de deltagandeär att tar
Erfarenheterna hittills företagen, med kontakt med varandra och utbyter erfarenheter. Detvisar attmera.

relativt enkla medel, kan minska stödsystemen kan gälla allt från konkreta till idéerenergi- energispartips om
användning med hur företagsledningar ellerkon- ska respektive11 20 EKO-energi sinaprocent man-

stödsystemen, allt enligt förhär- förståden inköpsavdelningar med granskasig på vitsencentrerar att att en
skande föreställningen från framför allt industrins bran- utifrån livscykelperspektiv, Larsinvestering sägerett
schorganisationer företagen själva har god kontroll Kjellin.att

användning allmänEnsinöver processenergi. Kontakt: Nutek, Lars Kjellin 08-681 91 00av
bedömning från de hittills genomförda EKO-energiana-
lysema dock det finns potential cirka 10är påatt en

den användspå iprocent att ävenspara som pro-
duktionsprocessema.

Hittills har koncerner med sammanlagt16 60 pro-
duktionsenheter tecknat EKO-energiavtal med Nutek,
nämligen Alfa Laval, Delicato, Fagerhult, FM Mattsson,

IFÖFundia, Kährs, OrreforsHexagon, Sanitär, Kosta
Boda, Radio och TelevisionScania, Stora, Sveriges
Fastigheter Södra, Pak och Thorn.AB, Tetra

EKO-energiprojektet har lett till rad "spin-även en
off-effekter form samarbete mellan de deltagandei av
företagen. har den småländska golvtillverkarenT ex
Kährs kontaktat Orrefors förslagmed ett att startaom

biobränsleeldad glassmältningsdegel. Kährs har trä-en
pulver överskott och Orrefors deglar medi sinavärmer
gasol eller olja.

Orrefors har projektet också lett till med-På större
vetenhet och resurshushållning. Idagenergi- tasom mer

"skärv", dvs kasserat eller sekunda glas, produk-in iav
glas. Tidigare har "skärven" sålts till andrationen nyttav
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Energi:

Borlänge femtonvill procentspara
MARIA HOLM

Borlänge har föresatt minska energianvänd- sak har dock redan ändrats för samtliga borlänge-Energi Ensig att
kommunen med femton till bor, och det eltariffen. fasta avgifterna har sänkts2000. Deningen i år ärprocent

Metoden densamma fick hela kommu- betydligt, medan den kostnad beror energiför-är när påsom man som
källsortera, nämligen rikta till brukningen höjts. Därmed har, slag energieffektivise-insatserna iatt att ettnen en

målgrupp och till riktar dem väl. blivit betydligt lönsam aktivitet för såväli ring pri-taget att attse man en mer-
Därtill ändras eltariffen, de fasta avgifterna blir lägre företag.så att vatpersoner som
medan de rörliga höjs. Liksom källsorteringsprojektet kommer Borlängei

hushållens energiför- bearbeta villaägare för de bor lägen-Vi 15 20 Energi sig, ivet att procent attav som- -
brukning första hand beror farniljemedlemmamas förheter och företagen uppdelade olika branscher.i på sig i

och ska försöka borlängeboma Samtliga företag kommunen omfat-verksammaNu vi igöra ärvanor ovanor. som
till energianvändare, och därigenom kapa kom- sparmålet Undantagen JämverkDomnarvetssmartare ärtas av

totala energiförbrukning med och Kvarnsvedens Pappersbruk, köper från15 sinsägerprocent,munens som
Samuelsson leder projektetPeter andra leverantörer.som

Borlänge har tidigare framföttema miljösam- har villaägare, och denKommunen 11 000visat i invente-
manhang först landet med Borlänges genomfördesenergianvändningi uppnå ringatt attgenom vara en av som

källsortering avfall. hösten villaägarna99-procentig den1996 visar är stör-attav som grupp
Källsorteringsprojeldet blodad tand därförenergianvändaren. har valt börja medDet Mansta attgav oss var-

väl knappast trodde skulle klara bearbeta dem, och det med hjälpnågon vi serieatt görsatt attsom av enav
folksändra beteende radikalt kort tid. lokalt förankrade kampanjer.Nuså på så vetpass
det fullt möjligt. Eftersom energisparandet långt din tid och du kan"Gevi iär timmaratt ettoss par sparaav

högre grad källsorteringen låter märkas folks plån- tusenlappar enda det den enklaår"sigän i många på står påett
böcker, har förhoppningar ska lyckas folder kallar till informationsträff, och delasvi vistora att utom ro som som

sparmål hamn, Samuelsson. till cirka villor sparduschhandtagPeter 1 000 Ettvårt i säger åt gången.
kanske allra viktigaste erfarenheten från källsorte- utlovas för familj kommer till träffen.Den i varjepresent som

ringsprojektet arbeta lugnt och duschhandtag installeras kommerVarjemåsteär att meto- attman som-
diskt och till alla undvika övergripande och fem villans förbrukning. kanDepå tiosättatt procentse spara av-
diffus information. bäst hela alltså IS-procentsmålet,Det gör rivstart påatt väg motman genom ge oss en
tiden med informationen samtidigt de lockbete, Petertjänarytterst att sägervara noga anpassa som som
och de konkreta exemplen till den människor Samuelsson.grupp man
för tillfället vill träffar hittills hållits har lockatDe 300 350nå. som -
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källsor-nöjdaBorlängebesökare. IEnergiPå inteär man
detkallade ochkom cirkateringsprojektet 600 l 000av

för dennamålsättning kampanj.rimlig ävenses som en
informationsträffar-skillnad för de olikaavgörandeEn

skahuruvida området har ellerförståsinriktning ärnas -
fjärr-informerarfallet,ijärrvärme. Om så är man om-

bor områdenmedan devärmekonvertering, i övrigasom
bekanta medfår möjligheterrika sig värmepumpar.att

huvud-med projektet,anställda arbetarFem tvåvarav
huvudsakli-förstafältet". densakligen I"på etappen, som

villaägarna, erbjuder Borlängetillriktar energisiggen
hembesök för liten 450energibesiktning penningvia en -

kronor.
och beräknas kostatillska 2000,Kampanjen årpågå

förstEftersom Borlängemiljon kronor iåret äromen
energisparmâl,kommunaltmedSverige sätta ettatt upp
uppbackningegenskap pilotkommunfår viss ii avman

hyra eller köpavill kan ocksådess "Kronometem",informationsmaterial från Nutek,fritt Denform via somav
ochelmätarentill den vanligakopplaseffektivare energianvändning. visarenhet för somsom

omräknad kronorenergiförbrukningenbaraenergiminskning till timme.2000 i15 år är ettprocents per-
energiförbrukning-synliggörabravidare medSjälvklart ska försökaförsta etappmål. Denvi är sätt attett-

dammsu-direktMedsekelskifteteftereffektiviseringsarbetet KronometemMen att täven exmansererLom
Eftersomfärg-TVn.drardetverkan, det viktigtlångsiktigprojektet ska energitio gånger ärär att mergaren

projektetmed det härviktigaste ambitionde krav,näringslivet kanlokala göraärvår attmot nya somsvara upp
energianvändare,tillborlängebomavändade skaställas. Folk vikommer sig, tror attmåste smartareveta vartatt

hjälpmedel,bli viktigtkandessa kos- Peterfinns och vadprodukter och Kronometemvilka sägeretttjänster som
Samuelsson.Samuelssonungefär, Peteråtminstone på sägeretttar -

hemmaplan, har BorlängearbetetVid sidankontakterläggs därför knytahel del arbete påEn på att av
med kommunersamarbetsavtaltecknatutarbetaoch tillsammans med demmed olika företag, Energi itre

miljötekniska installa-hjälp med såvälChile. skafjärr-installationfärdiga koncept Dessavärmepump,t ex av-
effektiviseringsåtgärder.eller utförandeeller pelletsbrännare, tioner vissavärme t.ex. somav

till fastatilläggsisolering och fönsterbyten 0243-730 00SamuelssonEnergi, PeterKontakt: Borlängepriser som-
möjligt

248



Del III: Fler exempel lokalt Agenda 21-arbete

Näringsliv:

Vretenföretagare vinner samarbete
MARIA HOLM

industriområdeI SolnaVretens samarbetar sedan Källsortering, kartlagt avfallsmängdema ochi våren O som a
30-tal företag kring miljöfrågoma1996 s.k. före- planerat kretsloppsstationiett en en gemensam

försöker samtliga företagNu området Lokalvård, arbetettagsring. samråd med arbets-nå i 0 i näraman som
respektive fastighetsägare. aktiva företagen före-De för källsorteringvia gruppen

slår samtliga byggnader området miljöinventeras, ordnatTransporter, kringiatt O seminariumettsom a
och fastighetemas drifttekniker utbildas de kan transportfrågoma med hjälp ALU-anställdaatt så att samt av
bli nyckelpersoner det fortsatta miljöarbetet. miljöinforrnatörer undersökt hos de anställ-i resvanoma

industriområde finnsI företagVretens med da företagen.80 på någrasam- av
manlagt cirka anställda. 30-tal företagen6 000 företagEtt kommit ordentligtVi många igångärav som- -
med anställda4 bildade000 och alla tycker det finns mycket den häri januarigemensamt vinna påatt att-

företagsring.1996 Vretens initiativtagare samarbete.Wasa har orkat kommuniceraMen vi intesortensvar
Försäkringar kommunens Agenda 21-samordnare. med samtliga företagare, för här finnsVretensamt i många

Syftet med komma med mycket vidare, försökaringen skaigång Näratt små. viär går viettvar sam- som nu
arbete kring kretsloppstänkande, redan vid det för- med hela förmå fastighetsägarnaVreten attmen genom

kunde deltagarna konstatera fungera samordnande länkar,sta mötet många Wasaatt att sägerav som
företagen redan med relativt flitigt miljö- Försäkringars miljöchef Danielsson.igång Danettvar
arbete. Alla menade dock det fanns mycket ska förhoppningsvis komma till ståndDettaatt att genom

samarbete. de mindre företagenInte nyutvecklad förvinna metod miljöinventering byggna-på minstett en av
sade behöva stöd form samordning för klara der Miljöstatusmetoden.sig områdets fastigheteri Tvåattav av-

vidare effektivt har redan granskats enligt metoden,gå på och resultatetatt sätt.ettav av
Vid det tredje bildade företagsringen olika dessa kommer för samtli-mötet inventeringar att presenterassex

arbetsgrupper: företag och fastighetsägare området.iga
diskuterarHyresgästanpassing, miljöfrågor miljöstatusbedömningenO Stommen i invente-ärsom som en

viktiga vid planering, bygge och idrifttagning byggnaden, utifrån färdigt formulärär ring görs ettav nya av som
lokaler vid med frågor. behandlar inomhusmiljö,rivning 87 Frågornasamt

letar möjligheterEnergi, till effektivare utomhusmiljö,O energianvändning den förbrukningenergian- samtsom
vändning och översiktliga energikartläggning- sker byggnaden. Resultaten data-gjortäven inaturresurserav som

fastigheter området bearbetas, och sammanställsnågra diagrami i seriear av en som
Inköp, checklista för hjälpa före- byggnadens miljöstatus. blir0 enklare iden-gjort Detvisarattsom atta en

inköpsavdelningar miljöhänsyn tifiera miljöbristema, det blir också enklaretagens att ta attmen
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företagarringochutbildning Vretensdagars i manser
utbildningdennatillmöjligheter extravinsterstora om

sker gemensamt.
blirvarandra,lär kännadriftteknikerområdetsOm-

för demenklaremycketnaturligtvisdet att tatt sam-ex
och dåinköpsvolymerinköp.ordna Det störresina ger

miljökrav,hårdaställaenklarebetydligtdet sägerattär
Danielsson.Dan

utföras korsvis,miljöinventeringamaEventuellt kan
fastigheter.varandrasundersökerdriftteknikemadvs att

tillämpatlåtitförsäkringarhar Wasa närSå göra man
byggnadercirkakoncernens 80 imetoden runtpå om

landet.
hemmablind,blirriskfinnsDet viss att manen-

härdetkommaskulleriskenoch den på sättet.vi runt
driftteknikemavärdeDärtill i attjag stort extraettser44 disku-därmed kanochbyggnader,varandraskännalär

konkret plan,problemvarandras sägerpååtgärderna.kostnadseffektiva ettdeupptäcka tera mermest
Danielsson.allt det DantäckerMiljöstatusmetoden vårain som- fastighetsförvaltare,tjugotal olikahardet Vretenundermedsysslat ettgått.arbetsgrupper år som

miljöarbetettidigaremed det inomibåde det varitsynligtden någraMetodens styrka ärgörär att varavsom
enligtalltska, gårföretagsringen.de Inventeringarnaoch dendåligt,och det påbra mått omettär gersom

till höstengenomförts 1997.haplanerna,jämförel-vidanvändaskanmiljökvalitetemaolika som
helaförmiljöstatusbedömningharmed Då vifastighetsägaresamtligafår inven-påOm att enviser. -

dekanFörhoppningsvis övrigainspireravi treMiljöstatus-slags Vreten.haskullehela Vreten, vi etttera
slagstillSolnahär inventering,företagsringamahjäl-skulle, iområdet.helabedömning för Den i sin sammatur,

förmiljöstatusbedömninghaskulle ioch dåoch stortåtgärdernaangelägna vide enprioritera mestattpa oss
haskulleDärmednäringsliv. vihela kommunensformulerafördet möjligtskulle ocksåden settattgöra oss

ochmålsättningar,förunderlagbraarbetet,fortsattaför detmålsättningarkonkreta enmycket ett gemensamma
SolnaföretagSamtligaarbete.följametod vårtDanielsson. attDan uppsäger

miljöproñl och,stärka sinskulle minst, trovär-intemiljöstatusmetoden sinmedfördel inven-En är attstor
Danielsson.miljöfrågor,gäller Danvaddighetdrifttekniker sägerutföras defördel kanmedteringen somav

224708-635Danielssondockkräver DanKontakt: Vreten,fastigheterna.känner Detta någraredan
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Arbetsplatser:

Matsalen banbrytare i Scanias miljöarbete
MARIA HOLM

det folketJag sonalmatsal,på och har fåtttror äratt vi-
dvs mellanchefer-min nivå, för landets bästa.pris att vara
det proble- båda fallen speladeär Istorana, vårtsom

det gäller fart miljöarbetenär avgörande rollmet att en
företags miljöarbete.på för utmärkelsema. harett Så nu

iska tillDet vi jobbarär här helt enkeltatt visom se som
de fina orden från företags- bestämt för hela tidenattoss
ledningen förvandlas till ligga före, Evasägersteget
konkret verklighet, Eva Johansson.säger
Johansson, chef för vill dra andraMenrestau- man

vid lastbilsfa-Scanias avdelningar med arbetet.rangen sig i
brik Luleå.i Lastbilsfabriken, harsom

Luleå liggerPå Scania i anställda kol-600 525varav
främst miljö-i lektivanställda, harrestaurangen numerai

arbetet. Källsortering självklarhet sedan länge, flera14 verkstaden. och medär återvinningsstationer Iien att
till deponi har förvandlats till kilo börjatår 10 det också skaffaton detal-gårsopor sigper sortera attman en

ellerResten och här jerad bildår. vad avfallåtervinns på det egentligen handlarett sätt,annatper sortsav om
finns storkompost, växthus och och vilka mängder.t ett eget iett stortex en -
inglasat med damm och planteringar. Till exempel fick för hur olji-uterum vi mångaögonenupp-

Därtill har föresatt det handskar det handlar dag. Varför blir det dåsigrestaurangen att, trots ga om per
besvärliga geografiska läget, till hälften alla oljiga handskar därför läckerJo,så mångaattse attav pressama
inköpta livsmedel ska producerade olja. Men de slutar läckai såtätas,vara att attnorra om pressama
Västerbotten. Till höjs ribban, och då ska olja, har bara blivit kvittår 70 med avfallsproblemetnästa vi inte

lokalt odlat eller producerat. oljiga handskar, också snålat oljeförbrukning-procent in påvara utan
Och de 42 grönsaker 30går varjeton åt år ärav som en.

ekologiskt odlade. målsättningenNästa det väl50 Närårprocent är visat sig sorteringen någotatt var som
också kunde verkligen fart,procent. intressettogspara pengar,

mycketDet tidigt det Johansson.Menenergi Evatar att ute.vara menar-
har också fördelar, bli uppmärksammad mycket här detSå egentligenstora att svårare så inte,än ärsom

har fått ÅtminstoneförVi koncernens bästa Johansson.pris Eva till början.att inteex. vara per- menar en
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W Därfördetalj. varjemåsteblir tydlig ochOch börjanom
framdiskuteraavdelning sinfolkkonkret, det lättär att

ochrimliga målsättningmed sig: egen,
vad detta kommerbedömaoch flickornaPojkarna attpå-

tid ochformkrävamed igolvet verkligen eventu-på avär
Avdelnings-ella övrigafinns viljan. MenHär resurser.noterna.

dis-hållachefen måsteredan tackdet visste vi sammanvare
nöd-och till dekussionenbörjadefickdet attvivi senärgensvar

finns.förutsättningarnavändigaSåi närrestaurangen.sopsortera
företagsledningenfrånuttalandenklaraochmed miljöledningssystem Men ärarbetar ettkoncernen nu

förblir jobbet Evaabsolutefter-Luleåförsprång härhar tungt.måste,14001ISO ivi stort annarsett
klarsignal honfick denhonberättarJohanssonmed frågorna.längehar jobbat attvi så passsom

fördåvarandedå Scaniaredan VDnbehövdelära 1991,hjälpt tillmiljösträvanden harRestaurangens att
viktigtmycket"miljöarbetetuttaladeFramför alltJohansson.grunderna, Lastvagnar ärEva attut genommenar

allahögstaoch och har nivåer".mätbarakonkreta,miljöarbetet kan prioritet påvisa attatt ge
förstoradedärdenkopieradeJagtydliga resultat. textsnutten,upp-

kornanslagstavlan.den Såden ochsvårigheter jagrestaurangpersonalenbörjan hade på snartI vissa satte upp
uttalandet.därtill dethänvisade Dettrångmål,sidoverk-hörd eftersom jagi varsig ärgöra restaurangenatt en

Å fickför börjanha detoerhört viktigtandra viisjälva produktionen.tillhör isamhet attinte ryggen,som
vill kri-baradärmed denhårtefter- brottasåskådningsexempel,utmärktsidan "mat" rätt gruppen somär ett
fel.alltmycketochoch tala längeinvolveradefödakring äralla frågetecken tiseraisåvår är om somsom

samtliga 000fattat beslut 20harScaniatotala miljön.frågorna kring den attom
miljö-fyrahaanställda skamed dedel börja timmarsligger hel genomgått minstdetJag i atttror att en-

redanLuleå börjadeföreundervisning i1999. Iplastbyttomabort deenkla sakerna först. årAtt små manta
genomfört.och uppdragethöstas,börjamed bort Att ärAtt snartsorterasmör. ta pappmuggama.

fram-krympaför lastbilar kommerMarknadenjobbet ochdet härskamänniskor attDet göraär somsopor. -
faktum. Skaovedersägligt Scaniadet tycksJohansson.med dem,då gäller det Eva ettöver,sig sägeratt vara

allt.bäst Preciskonkurrensen,klaraproblem. påfortfarande del videt måstefinns Fast sig iMen visst varaen
miljöarbetet,naturligtvis Evaochalltgolvet.och hellerkoncernledningsnivå, sägerävenpåintepåinte -

Johansson.delinjechefema,blandProblemen finns är somsom
Luleå, 0920-766 00Johanssonverkställa besluten: Scania Evahar Kontakt:att

mål.konkretaKoncernledningen kan inte sätta upp-
verksamhetenkännerdenkan bara iDet göra som
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Integration:

nådde Fäladeniinvandrareinformatörer

HOLMMARIA

förändringen.cirkaFäladen Lundkommundelen 40NorraI i är pro-
förslagenbearbetadesorterade ochhjälpinvandrare. DeHär presenterasinvånarna nutogcent avmanav

förAgendanlokaladenArbetsbokrespektivemiljöinformatörer,nyutbildade i utgörsinapå somsom
alla kom-såvälöverlämnas tillKommundelmöjligt Norr. Denförsökte tillmodersmål iså månganå ut som
områdetstilloch förvaltningarnämndermunala21-planen.lokala Agendaarbetet med den som

bensin-fastighetsägare,affärer, företag,butiker,samtligabor kom-ställdes alla dembörjan 1996I isomav
skolor, föreningarfrågorinför lång radmundel Lund,Norr stationer,i öppna m.m.en

dedeltagithar aktivttvåhundraskrift,enkel iskedde form Drygtkring miljön. Det i personersomav en -
invandrarnaOcharbetsgruppema.och, olika varitombads"Arbetsbok Allafick 1". ävenatt omnamnet svara

befolkningsgenom-jämfört medrepresenteradeför lågtlämpligaförslagframför allt, komma med insat-påegna
samtligamedfunnitsde alla fallharför förbättrad miljö. i nästanså isnittet,ser en

Ulf Lundwall.hushåll,Fäladen bor 404 000I Norra sägergrupper,varav pro--
Kommundelhandfasta hjälp Norrdenbekymmerhade förståsinvandrare, och Förutomvi storacent somom

arbetatmiljöinforrnatöremaharAgendaarbete,med fåttkontakt ocksåförhur skulle bära i sittvi åt attoss
kampanjNaturskyddsföreningenmedtillsammansberättar Ulf Lundwall från Miljögrupp idem, Norr i en

hyresgästföre-medmiljösolidariskt, ochhandlaLund. attom
ochinformationskampanjLund underStudiefrämjandet sopsorteringhadeturligt iMen ningeni omennog

besökskolor fåttfemtiotalDärtill hartill miljöin- kompostering.invandrarefyra utbildat arbetslösa ettterminer
inforrnatörema.kur-hade deltagitfonnatörer. femtioTotalt i avpersoner

informatöremautbildadehar defasta arbeteninformatöreromfattade veckor. NågraDessa21serna, som
deltagarnaförlyckatsknack- dockgick ocharbetet.korn bli mångaDe inte ännu,iatt runt avstommen men

rustade förblivit bättredeutbildningen inneburithardörr, landsmänhjälpte respektiveade och attsina att svara
arbetsmarknaden.frågorna. sig in påpå att ta

ochkaraktärheltintegreringsprojektifyllda arbets- irelativt högSvarsfrekvensen blev Ett600 annanav --
Sundsvall.har bedrivitsskala Ibetydligt mindresammanställdesSynpunkternaböcker lämnades i ettiin. av-

förmarkbostadsområdenmiljonprogrammetsolika arbets-därefter bearbetatsArbetsbok och har avsattesi
flyktingfa-brukashälften skulleodlingslotter,förslagenblandharGruppema annat sorterat avvaravgrupper.

totalthandladehälften svenskar.miljer ochgenomföra Detsnabbt de möjligaefter hur inteär samt, omatt av
startadeprojektetlotter, och 1995.myndigheter, företag,definierat eller vilka 22 i majminst, vem

konstgödsel elleranvändningOdlingen skergenomföramöjlighetenskilda harfastigheter, utanatt avsom
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bekämpningsmedel, och deltagarna har beslutat attom
odla ekologiskt och detIntresset familjerär står påstort,
kö för lediga lotter.att överta

arbetet harMen problemfritt Kultur-inte varit
skillnadema har kommit dagen, och det gällde särskilti i

Svenskamas snabbt försöka bildainitiativstarten. att en
odlingsförening främmande lösning förtvar ex en

invandrarna. källa till konfliktEnmånga attav annan var
invandrarna lika intresserade svenskarnainte var som av
den delen arbetetgemensamma av

Sociologen Sellén Johansson harKerstin utvärderat
projektets betydelse för den sociala områdetisamvaron

konstaterarHon ytliga bekantskaper mellanatt uppstått
de flesta deltagarna, och samtliga tillfrågade sigatt anser
ha fått förståelse för varandras kultur. pekarviss Hon
också tecken tyder den sociala kontrollenpå på attsom

området ökat, och det överbryggande län-i uppståttatt
kar mellan olika etniska har projektetDäremotgrupper.

lett till svenskar och flyktingar börjatinteännu att
med varandra utanför projektets aktiviteter.umgås

Samtliga deltagare dock mycketvisar storen upp-
skattning de fåtthar möjlighet bedrivaöver att att egen
trädgårdsodling, och därmed naturlig anledning till atten

utomhus sommartid Vad gäller projektets betydel-vistas
för deltagarnas miljöintresse, verkar det ha spelatintese

roll. hälften deKnappt intervjuadeså stor attav uppger
de börjat för miljön, och då handlar detintressera sig mer
främst ekologisk odling och kompostering.om
Kontakt: Studiefrämjandet i Lund, Ulf Lundwall
045-32 08 55
Kommundel Norr, Lars Persson 046-35 65 51
Studiefrämjandet i Sundsvall 060-12 07 54
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Beslutsprocesser:

Trollhättanirevanschlndustristadens
FREDRIK HOLM

Å dem hadeindustristad byggtkändsidan Trollhättan motivationen varit avsevärtpåär tung processensom enena
Å mindre.sidan har Trollhättanmed problem. andra ortmånga

den arbetsgruppAgenda-arbeteTrollhättanskanske bästkänd den kommun NavetSverigei i ärsig somsom
tillsattes redan tidigtför Agenda Härbesjälar såvällyckats Agenda-arbete till 21 inågotgöra processen.somsom

Även kom-från olika förvaltningartiotaldetkommunledning iingårinvånare.många ett personeromsom
möjlighetbefattningar och medmed starkaandra allaTrollhättan också skerdet sker påimesta munensomav -

efter det bestämtoch jobba"och vilja hemkanhåll landet, finns det kommuner "gåvisa atti att manupp ensom
för projektförän-Agenda-arbetet. har dennasådan bredd Hur sigi ett nytt

inrikt-politisk enighet kringocksåvarför det harutvecklats Ochdringsvilja och Det råttuppstått storär en
Kommunstyrelsen harAgenda-arbetet.tydli-har denindustristäder Trollhättan antagitningen påtunga som som

för allavägledandemiljömålfem övergripandemiljöprofilviljan modern varitvisagaste att somupp en
Agenda-projekt:god balansframgångar liggerJag ivåratror att en-

kommunTrollhättan skaTrollhättan:Bildenbeslut "uppifrån" och brettmellan strategiska Oett vara enavengage-
god miljöbärare"underifrån", Agenda-samordnaren Karin ärsäger avsommang

ekolo-miljö skallsamhälle: Trollhättanseller Hållbartbeståndsdelarna särskilt unikStenlund. iIngen Oär varaav
med krets-hållbart samhälleskall skapautvecklas gisk balans.fått ochmärkvärdig, har dem Vivi ettmötasattmen

loppstänkandeihop.
TrollhättanlevaLivskvalité: skadärför stöd ochgrundläggande De iEn ågöttstrategi Oär att vage

skall hainformation: Trollhättanochenskilda politiker och Kunskapsåväl till I vi"uppåt" storaOuppmuntran -
miljömedvetenhet godoch högform rådgiv- kunskaperbeslutande församlingar "nedåt", i omsom av-

ekonomisk utveck-skallTrollhättanMiljöekonomi:information och utbildningar. Hela tiden har Ining Oman
kon-förenas. detekologisk balansindividerna ling ochmed lyfta fram de enskilda Om uppstårvarit attnoggrann

företräde.till miljönbör hänsynflikt mellan demför förändring.och deras idéerpåta gesegnavara
årliga handlingsprogram,konkretiserasMiljömålenAgenda-samordnare kunnathade iVisst vi göra oss-

kommu-årliga miljöredovisningar.följsförändringsprocessen till Varjebreda och försökt hela ivårtgöra uppsom
verk-miljömål för dennal arbetsenhet skadet dels fel, delsverk, Stenlund.Karin Men upprättasäger egnavore

Agenda-arbetet samheten.otaktiskt Bredden och omfattningen av
alltsåAgenda-arbeteBredden Trollhättanshålla själva.hade aldrig klarat utveckla och impo-i ärigångvi attav

axplock:nerande.resultat människor HärDet någrapå så många ärså mångaär ett attav
fråndrivs biogassopbilarHade ochhaft idéer förverkliga.skilda håll renings-Bussarinteså många Oatt som av
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verket elva bussar och sopbilarMinst ska använda Ekologiska livsmedel används hög utsträckning kom-två O i i
storkök totala merkostnaden för dettaDengasen. munens upp-

bussbiljettemaEn med till kronor.50 250O suventionering 000gårprocentav
Översiktsplanenökning bussresandet med baseras25 de k kretsloppsvillkoren.0 påprocent.gav en av s

stadsdelen Kronogården har de boendesI lokaliserar arbetsplatserMan god kollektiv-O på ini- så attman nya en-
arbetat med såväl bilkooperativ och trafik kan ordnas, och föreskrivertiativ möjligheten tillatt starta egna-

odlingslotter med ekologisk odling. leder till odlingar, till källsortering ochInitiativen lokal dagvattenhanteringen
effektiv och billigare bilanvändning, samtidigt vid nyplanering bostadsområden.mer som av

för livsmedel kan minskas. Odlingslottema Urinseparerande toaletter förkravtransporterna O är ett attnumera
bidrar dessutom till ökad social gemenskap området bygglov landsbygden.i påen

bestod tillFjärrvärmen biobräns- det näringspolitiska1996 75 kretsloppspro-IO O ingårprocent programmetav
len. Flisen hämtas från närområdet, högst mils duktion och miljöteknik prioriteradepå tio ettsom av sex
avstånd områden.

elförbrukning består tillKommunens och projekten har90 säkert likar andraVart0 sinaprocent påettav av
klassas bra miljöval Naturskyddsföreningen. håll fall kanske andra aktörerSverige. Ii vissa varitsom som av mer

kommunalaDe betraktas framgångsrika Trollhättan. Bredden och mångfalden0 gräsmattoma än ärnumera som
slåttermarker. minskar behovetDet motorgräsklipp- ändå unik Stenlund förklarar detta medKarin varjeattav

med vidhörande utsläpp och utvecklar den biologis- förvaltning och bolag kommunen haftning viljainom en egen
ka mångfalden. utveckla och driva projekt Ofta har denna drivkraftatt

har naturvårdsinriktadMan skogsbruksplan, kommit från förvaltningens kontaktperson arbetsgrup-O antagit ien
och ekologisk odling vid utarrendering jord- Ibland, alltid, har kontaktpersonenprioriterar inte varitav pen. men
bruksmark enhetschef.

Alla miljökontaktpersoner och enhetschefer arbetsgruppen med viljaIO inom ingår genuinpersoner en-
kommunen har fått tvådagars miljöutbildningar, förändra, och förmågamed och förändra,positionatt attsom
utformats efter förvaltningens specifika behov. detta vilket förutsättningarna,För StenlundKarinär en av menar
ändamål har utbildningsmaterial fram. samverkan till det faktumDennainternt tagitsett måstetrots att

Insarnlingscentralen harI fått syssel- Trollhättan heltidstjänster120 för Agenda-sam-0 tvåsattca personer av
med samla och demontera ordning ha betydelse. förhållandevissättning in Detuttjäntatt sinutrust- är storen

Överskottetallt från telefonväxlar till cyklar.ning satsning, givetvis inte gjorts utan protester.som-
skänks till Moçambique. ekonomi ansträngd, de flestaVår precis iär som-

Selektiv där olika byggmaterial och detaljer kommuner, Stenlund.rivning,0 Karin På så vis satsningensäger är
återanvänds eller ska bli standard för de Agenda naturligtvis tydlig.återvinns, 21riv- på extra

kommunen genomför. Kunskapstillförseln Agenda-processensningar någotärsom av
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mellanrum.meddykerutbildningarna, jämnaolikaTrollhättan. ningarnastöttepelare Dei uppsom
ochalltblirAgenda-arbetemedtakt störreåterkommeroch I vårtarbetsplatstill respektive attanpassats som -

kommunen,fler delaralltbläckfiskskaparmellanrum, griper runtmed successivt avstörreettjämna som enenga-
kommermotstånd.ökat Vinaturligtvismärkerde kan-anställdaalla vi"påminns" ettoch avgör att omgemang

demmedkontakt entusiaster,alltmer inteTrollhättanutveckla ärmålen idiffusaavlägsna ochske somatt -
miljövisionema, Karinomfattas sägerarbetet.vardagligabort det intelätt glömmer i avnågot somman

slag hardettaStenlund. trögkunskapstillför-Även Mångakommuninvånama enär avprocessergentemot
förändringar-förankringsarbete,mycketmedvalt innanharTrollhättannyckelord.sel I startnågot ett manav

ocksåihågkommafart.börjar Värtkommunikatio- attför ärutgångspunkt att manbostadsområdena tanasom
framgångar.tid Föreftermotståndkanallaboendetmed allmänheten. Via på möta nyttnår ett avenmannen

grundaroftastskepsis,dennagäller detsamtidigtkonkret mötanaturligt och att somsätt, ossgemensammasom
utbildningmedokunskap,ochosäkerhetkolonilotteroch änsolfångare sig påkringaktiviteter mersopsortering,

ochinformation,Behovetsamtal. motivationoch ochvidaregemenskapen.sociala Nustärker den går avman
exponentiellt.ökarungdomskonvent.och skaparvisionsverkstädererbjuder engagemang

Agenda-kontoretdär målsätt- kommun,miljömässa Trollhättansgenomfört Kontakt:ocksåharMan en
del-möjligt 0520-874 75från början mångasågöraningen att somvar

skolklasserantal föreningar,planeringen.aktiga Etti stort
deltaföretag komoch i gemensamtpå så ettsätt att pro-

treårsperiod hajekt. Målsättningen påver-inomär att en
"påtagligt".kommunenshälftenkat invånareminst av

industristadoch slitenbilden strävarFrån tungenav
miljö".god"bärarebildenTrollhättan mot avenavnu

mödanförlönskördade1996Hösten stor genomman
medkonkurrensGustafs miljöpris,Carlkung ivinnaatt
fåttocksåharTrollhättanandra kommuner.lång raden

sammanhang.rad andralångmiljöarbete ivisa sitt enupp
deltogUnder 1997 trevåren sven-som en avman a

miljöutställningmed iska kommuner en
Strasbourg.Europaparlamentet i

ochnationelltberömmelseoch inter-påFramgångar
uppskattningdockinnebärplan pånationellt inte evig
omfattandeochdeKritikhemmaplan. sats-mot stora
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och särkilda yttrandenReservationer

Reservation ledamoten delaktigaallt färredet faktumav självfallet negativt ärattav
detta arbete.iÖrjan mNilsson och de socialaarbetslöshetenfinns skälDet att tro att

följerför hushållenekonomiska problemenoch avsom
utvecklingen,förlägger hinderarbetslösheten intei vägen

innebu-har alltidmiljöområdet Dålig ekonomiminst på
Allmänna synpunkter utveckling.miljömässigt sundhinder för Dettarit en

och de eko-Arbetslöshetengälla hushållen.borde även
och dispositionenArbetet utanförskapsproblemproblemen kan skapanomiska även

arbetslöshe-utvecklingen. Medeller hindrartids- försenarSlutarbetet nationalrapporten har präglatsmed av som
vilketekonomisk fattigdom,följer relativbrist alltför kort tid för kommaharKommittén ärgivits att ten oro-en

allvarligastehör till deväckande eftersom fattigdommed producerats sekre-synpunkter depå texter pro-som av
hållbar utveckling.blemen förtariatet en

frånNationalrapportens disposition borde utgå
UnderifránperspektivetAgenda kapitel och21-dokumentets 4 40 Enavsnitt

tillfällen begreppetvidanvändssådan disposition bedömningen nationalrapportenskulle underlätta I någraav
eftersomviktigt"underifrânperspektiv".Agenda jämförelsen21-arbetet och BegreppetSverige situatio- äri av

utveck-rekommendationerinnehållersamhällsområden med AgendaolikaSverige 21intentio-i inom attomnen
redovisarmed detta perspektiv.Flera lingen skall drivashandlingsprogrammet Agenda viktiga Tyvärr21.inerna

utvecklingsarbeteochdet miljö-kapitel kapitlet nationalrapportenhar relevans för Sverige, intet.ex.storsom om
Därmedföretagen.samhället ochsker det civilastärka roll, saknar motsvarighetnäringslivets iii natio-att som

baraAgenda -relaterat arbeteintrycketnalrapporten. Sverige2 1 iattges
officiellaochpolitiskasker inominitiativ organ.genom

miljödokumentAgenda bara21 hållbarinte betydelsefulla arbetet för skapaett Det attmest en-
företa-skettförmodligenutveckling har underAgenda handlingsprogram har bredare i21 årär ettett senaresom

har föränd-individer. företagenenskildamiljöfrågor. betonarperspektiv enbart Dokumentet Iän samtgen av
mycketkraftigt devind blåstfredsfrågor lika starkt Enutvecklings-, demokrati- och åren.ringens senastesom

ochhar byggtsomfattande rniljökompetensbättre den svenskamiljöfrågor. borde speglasDetta storai upp
utsläpp ochför undvikaharkorn-Exempelvis bordenationalrapporten. gjortsansträngningar attrapporten

resurssnålarekretsloppslösningarskapadet faktum arbetslösheten har Sverigestigit i samtattmentera processer.
Även miljömedvetandeallmänheten hararbeta med blandunder sedan börjadeden tid vigått ett stortsom

miljö-efterfråganvilket harpåverkas byggtsför hållbar utvecklingAgenda Arbetet på21. iomsatts enuppen
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vänliga och och förklarande.tjänster.varor mer
Nationalrapportens redovisning därför balanse- därförborde framhållasDet Sverigeinteär i mångaatt avse-

rad, vilket olyckligt de signaler detta enden hållbarare de flesta u-länder. skogstill-inte minst Våraär är änp.g.a.
sänder till företag och enskilda individer ökar, jordbruksmark hotadgångar vår inte erosionanstränger ärsom av

för skapa hållbar utveckling. och förödelse, befolkningsutvecldingen stabil, folkhälsansig att ären
tillfredsställande jämfört med andra länder, produk-är

U-inträdetE effektiva och produktionsanläggning-tionsprocessema är
EU-inträdet mycket genomgripande händelse miljömässigt konkurrenskraftiga.är ären som arna
inträffat sedan började arbeta med Agenda PåståendenaSverige resursanvändningen för hög21. att ärom

därför märkligt EU-inträdet och de förändring- behöver faktumDet ställas det industri-Sverigeär att mot att som
och möjligheter detta medför redovisas national- land framgångar utvecklingeninte i nätt i juststora attar genom

internationellt perspektiv kan det uppfat- kraftigt öka resursförbrulmingen.I självklartDet interapporten. ett är att
märkligt denna händelse förbigås med tystnad hög resursförbnrltning hot miljöntas sigär ett motsom om en vare

eller utvecklingen, sambandet deti Detrapporten. är motsatta.snarare
viktiga hur används, vad de används till ochär resurserna

Fredsbevarande insatser hur restprodukter tillvaratas och återbrukas.
Agenda 21-dokumentet betonas betydelsen fred förI av

5137771918utveckling. brist denna national-Detpositiv är atten en
redovisar de omfattande ställen talas det "ändrat konsum-Påinte insatser orts många irapport textensom om

de det gäller fredsbevarandeSverige och "ändrad konsumtionsnivå", dettionsmönster"åren närsenasteav men
arbete, exempelvis deltagandet den Ifor-internationella saknas förklaringar till vad detta innebär konkreti närmare

, styrkan det forna Jugoslavien det allt detta redogörs brist då dessaAtti intesamt närmare närmare är storsam- en
arbetet med försvarsalliansen Partnerskap för frågor betydelsefulla.Nato inom är
fred. oavslutade lämnar obesvara-Dessa mångaresonemang

de frågor: Varför skall konsumtionsnivân minskas Vem
Resursanvändningen skall och planera förändringarna och varifrån skallstyra

Nationalrapporten förmedlar flera ställen mycket detta skötas Vilken konsumtion lämplig och vilkenpå ären
resursanvändning. Påståendet skall avvecklas eller minskas mycket skall konsurn-Sverigenegativ Hurpå ärattsyn

allra högsta grad ohållbart samhälle minskas och hur skall minskningen genomförasi inte tionsnivånett anses ens
behöva bevisas. anmärkningsvärt frågorna praktikenDet iär att om
resursanvändningen och det svenska samhällets hållbarhet särskilt förändringarnaAv skallintresse ärstort om

detta framställningen djupare verkställas ökad statlig samhälletpå Urtas sätt styrningutan att ärupp genom av
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fattigdomsproblematikenuppfattningEnligtbristindividperspektiv detföretags- och min ärär attstor aven
ochrniljö-betydelse för all framgångsrikgrundläggandede genomgripanderedovisar vadnationalrapporten inte

fattigdoms-därför glädjandeför utvecklingspolitikföretag ochinnebära för Detförändringarna kommer är attettatt
Exempelvistill miljöfrågoma.frågorna alltmer kopplashushåll.individ eller etten

skrivelsedenna koppling i regeringensnämns
fattigas69 De1996/ 97:1 vårträtt gemensamma ansvar.-

Strategier och förslagSynpunkter del fåttdärför ocksåFattigdomsproblematiken borde mer
framtidenför dennai rapportutrymme

Resursanvändningen1.1.3Bakgrund1.1.1
faktor IO-begreppetmiljölagstift- kalladesamladInförandet miljöbalk med Det iså rapporten.presenterasenav en

resursanvändningenUtgångspunkten för begreppetAgenda -arbe-åtgärd och viktigt ledbra 2 l äri attning är etten
effektivare de decenniema.försenats med bör blimiljöbalkenDärför det beklagligt 10 gånger närmasteär atttet ca

resursanvändningeneffektiviseringsådansocialdemokratiskaden En ärregeringenminst årtre att avgenom
sådanönskvärd skullenaturligtvisinförande miljö- Ingendrog tillbaka den sigmotsättaproposition enenom av

faktor 10-begrep-därför förvånandeutveckling.överlämnade till riks-borgerligabalk den Detregeringen är attsom
såväl miljö-Problemenförslag till miljöbalk,färdigtdagen dag saknas på1994. iI ägnas rapporten.pet utrymmeett

avsaknadenknappastutvecklingsområdena liggerutlovats.sådant länge itrots att ett avsom
ochdet kring metodernagoda målsättningar. Snarare är

utvecklinghållbar1.1.2 Begreppet demålsättningarnaför uppfyllandetverktygen somav
finns.frågetecknensamverkande dimensionerskRapporten storapresenterar tre

10-begreppet bordeför Faktorbetydelse utveck-utomordentligtalla har utmönstras rapportenstor ursom en
tvekanonödigt rådereftersom detoch ekologi.utveckling, ekonomi Detlingen; social Det ingenposi- vartärär om

fråganAgendafler handlingsprogrammetZI-perspektivet tillvidgar Agenda 21 isträvartivt rapporten omatt
effektiv resursanvändning.för diskussio-utvecklingsfrâgor miljöfrågoma. Menän att

meningsfullskall blidessa dimensionerkring måstetrenen
utvecklingssamarbeteInternationellt1.2.1fördjupas.den

"hållbarhetsanalyser".används begreppetmellan Enkonfliktpunkter skärningensaknas IDet iinte rapporten
från miljöanalysskiljasådan analysekologisk utveckling. Sådanasocial-, ekonomisk- och sigmöj- samtenuppges

sambandprojektbli tillämpad för utvärderingföreslåsdimensionernaliga målkonflikter mellan de imåstetre av
utvecklingssamarbete.internationelltmedberör knappastidentifieras analyseras.och Dessvärre rap-

definition begreppetsaknas dockkonflikter överhuvudtaget.dessa Det närmareporten aven
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eller beskrivning vad hållbarhetsanalys miljöpåverkan från införandeEttnegativaär. transportema.en av en
Därmed det också oklart vad användandet hållbar- möjlighet ställa krav transportavstånd vidär påattav av en
hetsanalyser skulle innebära för det internationella utveck- offentlig upphandling riskerar dock uppenbart stridaatt
lingssamarbetet den marknaden och kommer innebärainremot att ett

återinförande handelshinder.av
handelInternationell1.2.2 Upphandlingen bör avståndskrav. Deinte styras av

kring reglerna förResonemangen statsstödd exportfinansi- lägre transportkostnadema för lokala producenter iutgör
oklara. döljer uppenbara målkonflikter fördelFrågan dessa försprångering konkurrensen.är sig iettsom en som ger

borde ha belysts bättre. Stöd till exportprojekt torde Förslaget kommunerna utvidgade möjligheteratt attge
exempelvis fall innebära subvention motarbeta lokaliseringar butiker företagsfrentligti många någon ären av av nya
form exploatering Sådana exploateringar och leder till konkurrens, högre för konsu-naturen. sämre priserav av
behöver oskäliga utvecklingssynpunkt och högre för redan företag.Det etableradeinte vinsterär menternavara ur
heller självklart skall hindra länder, befin- saknas miljöskäl genomföra förslagetinte Dessutomviatt attsom

tidigt skede välståndsutvecklingen, Slutsatsen transportbehoven kan minskassig i ett att attner av genom en
genomföra projekt restriktivt hårdare central planeringSverige boendet och företagandepå iärsom numera ser av

alltjämt betyder förmycket välstånds- grunden falsk och bygger uppfattningen fram-detvår på imen attsom egen
utveckling. exempel sådana projekt vattenkrafts- tiden kommer finnasEtt resurseffektiva transportlös-på är inte att
utbyggnad anslutning till kommersiellaningar i centra.nya

ställer också tveksam till införaJag särskilda mil- slutsatsenmig Jag 1.3.5mig i avsnittatt motsätter även
jöregler för de exportfrämjande Miljöanpassad offentlig upphandling,institutionema. Sverigesäger attsom

det gäller handelsreglerNär detEU:s hårt drabbat kunna ställa krav mil-jag inte inteär påatt extra attanser av
finns självändamål med ställa jöanpassade Slutsatsen felaktig och"strängare" sak-något natio-att transporter. är rent
nella miljökrav vad krav saklig grundEU:s den fria rörligheten förEn Tvärtomän ärgemensamma anger. nar varor
sådan målsättning kan skada EU-samarbetet och försvåra grundförutsättning för välstånd och utveckling.Sverigesen
fullföljandet den marknaden. bör länder beroendeDäremot frittSverige kunnainre Få Sverigesåär attav som av
ställa krav, till skydd för hälsa världsmarknaden.och miljö. Sådana och sälja"stränga" påexportera varor

krav kan fall längre EU:si vissastränga än gemensam-
Näringsliv12.5krav, medan de andra fall sammanfaller med EUzsima

krav. Miljöcertifiering företag ofta dyr och omständligärav en
för företagets Drivkraftema för miljöcertifi-ägare.process

konsumtionsmänsterHållbara1.2.4 därförbör stärkas. certifierade företagJagering attanser
delarJag minska den skall kunna lättnader tillsynen och därmedintentionerna lägre kost-i irapporten attom ges
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kommundelsnämnderinförande stads- ochför flerskulle skapanader. sådantEtt jag inteincitament attsystem av
finns detvitalisering demokratin.leder tillmiljöcertiñering. Snarareföretag genomföraatt en aven

tyder människors delta-eller teckeninga på attsom
1.2.8 Transporter ökat de kommunerden politiskagande ii somprocessen

kommundelsnärnndsreforrner. Samtidigt hargenomförtvälståndsutvecklingen bordebetydelse förTransportemas
problemtill ökade administrativadessa reformer lettmycket angelägetha belysts bättre iDeti är attrapporten.

förtroen-hotar undergrävasiktmiljöeffektema från och kommunernaminska de pånegativa atttransporterna som
för kommunala beslutsprocessen.minska det denåstadkomma effektivare transporter, attatt men

betraktasomfattningen bör inte etttransporterna somav
avgifierSkatter och1.3.7överordnat mål.

med sk skatteväxlingöverskattartransportfrågoma läm-delar de synpunkter RapportenJag vinsternapå ensom
statliga skat-problemen underskattas.samtidigtledamoten Rolf DenWirtén.nats somav

tvingades efterteväxlingskommittén årsnästan tre utre-
hav och kustområdenSkydd1.210 slutbetänkande tilldande överlämna regeringenav utanett

skatteväxling. beroddekärnkraftverken konkret förslag tillkritiseradede hårt Detta påEn i någotstängning av
effekter skat-förhoppningamaönskvärd åtgärd börIgnalina och Sosnovy Bor positivaär att stora enavomen som

Öster- enligt skatteväxlings-kraftigt överskattade,utvecklingsarbetet teväxlingdet fortsatta miljö- och varitingå i i
skatteväxlingskom-Bland konstateradefel kommittén.enligt däremotDetsjöregionen. min mening annatär att

låginkomsthushåll medfrämstdetföreslå arbeta för kärnkraften helt avvecklasoch mångamitten ärattatt som
Östersjöområdet, förlorar skatteväxling.barn glesbygdenergikälla konsekvenserna påii utan att som enav

skatteväødingskommitténs slut-avspeglasdetta kända Tyvärr inteär
ekonomiska skäl talar förSåväl miljömässiga iett satser rapporten.som

kärnkraften. Dels kan användning-fortsatt utnyttjande av
Forskning1.3.7belasta och skada miljönförnybara energiresurseraven

gällerdetbör stärkas,Exempelvis kan den biolo- Forskningsresursema minstinteöverutnyttjas. närresursernaom
närvarandeförmiljörelaterade forskningenutbyggnad bio- detta denmångfalden snabbgiska utarmas somen avav

speciellt den kort-neddragningar.ekonomiskt omotiverade vidkännsbränsleanvändningen. Dels kan Det ärstora
stärkas.forskningens finansieringvälståndsutveclding- siktigaenergiteknik skada måstesatsningar på somny

betydelse exempelvisforskning, harDenna påstorsomen.
förbiomångfaldsomrâdet, kan kompenseras regering-inte

och beslutsprocesserSamhällsplanering1.3.2 från miljö-forskningen medelbesparingar på genomens
tydligareDärför borde detuppfattning forskningsstiftelsen MISTRA.Till skillnad från kommittémajoritetens anser
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ha framhållits den kortsiktiga rniljöforsk- Formuleringen antyder vidare det handlari rapporten att att om en
säkras. slags global fördelningspolitilc vilket naturligtvisningen måste orim-är

ligt
också ökad industrialisering ochI påståsrapporten att

Synpunkter del II: Agenda 21 i Sverige urbanisering hotar hållbar utveckling globalt.en
Påståendet saknar underbyggnad och skulle detom var-Internationellt utvecklingssamarbete1.1 föranleda förbud tillverkningsföretagsant mot att starta-

utelämnas betydelsen marknadsekonomiska ochTyvärr förbud för enskilda individer flytta frånväxa samt attav
reformer beskrivningen det fortsatta internationella landsbygden till städer. det faktum påståendeti Bara attav
utvecklingssamarbetet märkligt eftersom finnsmark- med nationalrapporten pekarDetta år i på rapportens
nadsprissättning det enda fungera uppenbara logiska brister eftersom den politiskavisat sigär majoritetsystem som

det gäller hushålla med och skapa bakom formuleringen beredd stödjanär står inteatt är attresurser nya som
sådana förbud.resurser.

Demokrati och marknadsekonomi enligt Agenda redogörelsen svenskt biståndsarbete bordeZl Iär över rap-
nödvändiga förutsättningar för hållbar utveckling. utförligare ha beskrivit de frivilligaviktigaDet insatserportenen

bara demokratiska länder med fri ekonomi väl- statligt stöd. Eftersom de statliga bistånds-iär görs utansom som
stånd för medborgarna och effektiv resursanvändning dras kraftigt statsfrnansiella skäl detinsatserna ären ner av
kunnat kombineras. viktigt uppmärksamma det arbete och kanatt görssom -

bör också tillföras konstaterandet krig frivilligTexten pågörasär väg.att -
den miljö- och utvecklingsförstörande verksamhet Ståndpunkten vattenkraftutbyggnad skall sub-mest inteatt

bedriva.människan kan Demokratiaspekten där- kan flera skäl, dessutomventioneras motiverasär attsom av men
för central allt miljö- och utvecklingsarbete. demo- vattenkraft ifråga-teknisk lösningTvåi påstå viatt är en som
kratiska har aldrig krig varandra. hållbarhetsaspekter märklig bakgrundstater startat sättermot är motur av

Påståendet resursanvändningen de länder världen hårdastI.l Sverige"måste"i avsnitt iatt att är ett av som
fördelas alltför hårddraget Användningen exploaterat denna energikällajämnare är på sitt territorium.egetav
ordet antyder resursanvändningen med finns mellan och"måste" dammbyggnaderDet 6000 10000tving-att i
ande nödvändighet och förändringen landskapet följdDetta tillSverigemåste utjämnas. inget tving-är av av
ande villkor för hållbarhet eftersom användningen vattenkraftutbyggnaden mycket genomgripande.ärav
olika kan kraftigt mellan olika länder Storskalig vattenkraft bidrag till det svenskavariera även ett stortresurser ger

för god utveckling alla länder. Olika län- välståndet nationalrapportens energikapitel påpekasinom Iiramen en
ders naturliga förutsättningar ställer exempelvis krav dessutom det finns miljömärkning för elleveranserpå iatt
skillnader resursanvändningen. Vattenkraften tillhör de energislag klassasSverige.i som
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näringslivHållbart11.2anläg-därförmiljövänliga. Det inte rätt attär av osssom
medarbetekonkretomfattandeskerföretagenvattenkraftsut-u-ländemas Inomaspektermoraliska ettmotga

faktis-redovisas Denmiljöfrågoma iinte rapporten.byggnad. som
arbete.dettatackminskatharmiljöbelastningenka vare
Underhandel ämnesområde.Internationell tyvärrdetta1.2 utelämnarRapporten
endastbeskrivsnäringsliv""Hållbartrubriken iframgåttborde ha settSverige stortnationalrapportenAv att som

näringslivetberörpolitiskafrihandel deökadfrihandelspolitik initiativendriver aktiv Ennation somen
defini-detanvändsföretag"möjligheter "grönaför u-ländemas Begreppetbetydelse utan attavgörande attär av

såda-antaletdärförframgårAv intevälstånd.öka rapportenerats. omsitt
företagenandelhurökarföretag Sverigei samt stor avna

bordeoch livskvalitéHälsa företag.1.3 Rapportenkan grönasägas varavarasom
beskrivningenmindre subjektivochfaktamässigokun- iformuleringnationalrapportenI avipåstås att mersamma

företagen.ohälsanmiljöbetingadedenskapen attär stor menom
"oacceptabelt" hög Enden sannolikt ligger nivå. såpå en

Energi11.4habordelångtgående slutsats inte ettpresenterats utan
påpekatillfälletförsummar attRapporten inte atttillförlitligt underlag.mer

i-ländema.lägstabland dekoldioxidutsläpp iharvilket Sveriges"sjuka" husmed ärProblemet påuppstått
, kun-koldioxidutsläppenpåpekasdärför ocksåbörrnissriktade Detventilationsproblem ochgrund attenergispar-av

utbyggnadomfattandetackminskaskapitel.dettaborde ha belystskampanjer avi nat vare en
kraftig minsk-kärnkraft, vilket möjliggjortochvatten- en

konsumtionsmänster 1970-taletHållbara sedanoljeanvändningenHJ ning av
beskri-uppseendeväckandeocksågenomsnittliga Detdenhar rapportenattPåståendet Sverige ärstörstaatt

kärnkraftsreakto-svenskaavvecklabörjaförslagetFlera andrafelaktigt.världenboendeytan atti är verpersonper
omfattandevilkaoch medfrån 1998boendeyta. nämnaländer har utan attstörre reren

formkommeravvecklingeneffekter ihögmateriella konsumtionenden attfaktum negativaDet är aväratt
harmedUnder arbetetutsläpp.ökadeproblem,"grundläggande" rapportenknappast min- exem-ävenett enom

miljö-medförhandlatmiljöminister EU:spelvisresurseffekti-ökad Sverigesföljdtillmateriell konsumtionskad av
koldioxidut-svensk ökningframtidafackförenings-godo. Breda ministrarorganisationer, avt.ex.vitet enär omav

harhelhetmedanmedsläppen EUbordeför låg och 5konsumtionsnivånrörelsen, procent, somär somattanser
medutsläppminska 15målsättningharmateriell konsumtion sina procenthöghöjas. Tack attmän-vare en

med planernaökning EU pådetdock Sveriges inommotiverasbättre.fått detniskor Detta inte är enattmotsäger
kärnkraftsavveckling Sverige.förbättras. iresurseffektivitetenönskvärt att
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Rapporten dessutom felaktigt bioenergi vidare frågan huruvida antalet rödlistadeatt är inget påanger ger svar
det viktigaste energialtemativet kort sikt. ökat eller minskat sedanpå arbetet med Agendaarter 21
Kärnkraftsawecldingen det påbörjadesvisar inte Sverige.tvärtom så.är iatt
Huvuddelen den avvecklade kämkraftselen kommer, mycket bristEn också nationalrapportenav stor är att
enligt den svenska beräkningar, beskriverregeringens den omvandling skogsbruketinteersät-attegna stora av som

fossila bränslen. sketttas och underlättats depå årav genomgri-senare som av
pande förändringama skogsvårdslagstiftningenav som

H.5 Transporter skedde Omvandlingen har1993. medfört miljö-ett nytt,
påståendetGenom kon-järnvägstransportema bruka skogen däratt inte vardagshän-är sättanpassat att störreen

kurrenskraftiga grund otillräcklig användningpå till känsliga biotoper.tasav av syn
ekonomiska stynnedel, bortser från flera andra samband med förändringenI skogsvårdslagenrapporten av
tänkbara anledningar till konkurrensproblem. undantogs de s.kjärnvägens irnpedimenten från aktivt skogsbruk vil-
Jämvägstrafiken harSverige sedan länge bedrivits ket tillsammansi med åtgärder innebäritex. övriga att uppemot

statligt monopolföretag, vilket knappast påskyndatett den20 svenska skogsarealen undantagenprocent ärav
effektiviseringar. från skogsbruk mycket låga siffraDen nationalrap-som

bordeRapporten bättre redogöra för de speciella för- redovisar det gäller skyddad skogsmarkporten när är
hållanden råder glesbefolkat landi Sverige. missvisande. bland hänsynDen tillett irnpedi-intesom tar annatsom
Överlevnaden för glesbygden beroende möjligheten mentskyddet heller hänsynär Den tillintetar pri-av att stora

använda bil arbetslivet och fritiden. Bilensinom arealer frivilligtatt undantagits frånpå brukande.vata
beroende för nödvändiga godstransporter glesbygden berörNär reservatsfrágan diskuteraspå rapporten tyvärr
får heller underskattas.inte problemet de statliga för vårdinte att resurserna av

I utelämnas dessvärre det befintligatransportavsnittet samklang med kraventransport- inte står ireservat på
relaterade miljöproblem ökat underSverigeimest avsättningarsom reservatav nya

nämligen oljeutsläppen till havs.år, Här Nationalrapporten förbigår det faktumåterstårsenare Sverige,att
Östersjöländer.för ochSverigeinsatser hårdstora övriga dragit anslagen till kalkningtrots påner av

och vattendrag. Eftersom de försurandesjöar utsläppen
SkyddH.6 biologisk riskerarav öka till följd förslaget avveckla kärnkraf-att attav

har underSverige genomfört projekt detta oroväckande.år stora när ärtensenare
det gäller berörda sektorers ochinventering av ansvar

Samhällsplaneringåtgärder för den biologiska IV.1 och beslutsprocessermångfalden. berörsDetta inte
för forskningDeti biologisk riktningsanalysrapporten. Den kapitletcentrum saknaripresenterasom som en

mångfald hellerinrättas beskrivning,Rapporten vilketinte. väcker frågor.omnämns Detnärmaresom inteär tex.
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Reservation ledamotenpunktönskvärt skapa slutna kretslopp för all material avatt
3. bör för politik upphöjer kretslopps-Man varna en som Staffan vNorbergtänkandet till mål stället för medel miljöpolitiken. Atti i
recirkulera all kontraproduktivt rniljösyn-materia vore ur
punkt

Nationalkommittén för 21 beslutarAgenda attforskningUtbildning ochIV.6

tillstyrka de och åtgärdsförslaghar det beslutat neddrag- huvudsakSverige 1.i strategieråret gör storasenaste
forskningssatsningama, bland miljöforskningen. Nationalrapportenningar ipresenterasav som

missvisande bild och Riksdag konkret ekonomiskautelämnar detta, vilketRapporten 2.Regenng avsätterger en
med direkt destination för Agenda 21-verk-svensk forskningspolitikav resurser

samhet
nationelloch Riksdag beslutar3.Regering snarast om

Agenda-Z l -organisation
och Riksdag nationell hand-4.Regering snarast antar en
förlingsplan Agenda 21

för nationella infor-anslår5.Regeringen snarast resurser
och accelereraför bekantgöramationsinsatser att

Agenda-2 Sverige.1 i-processen
träderoch Riksdag beslutar Sverige6.Regering att ur

den Europeiska unionen.
dis-och Riksdag grundläggandeRegering initierar en

tillväxt, välfärd och uthållig utvecklingkussion om
anföra följande:därutöversamt

NationalrapportDen presenterassom av
gedigetNationalkommittén för Agenda 21 är ett

fortsatta medutgângsmaterial för arbeteSveriges
finns mängdAgenda Nationalrapporten21. I storen

hargoda och helt nödvändiga förslag och uppdrag. De
försetts med tydlig adresslapp vad poli-dessutom avser

lokal eller central vilket bra.tisk nivå,ansvarsnivâ på är

267



Reservationer och särkilda yttranden

Arbetet Nationella Agenda Zl-kommittén har till Agenda katalog med21i är änstor en process snarare en
del präglats de präglat Agenda regler och lagar. allra viktigaste inför det fort-Zl Detprinciperav som nya
generellt; och samhällsaktörer har involve- Agenda 21-arbetet hitta formerMånga ärsatta att att startanya

vilja studera hinder för framgång och olika syfte fördjupa demokratin, inflytan-irats, att atten nya processer
råder, försök ekono- det och kunskapsnivån NationalrapportensSverige.motsättningar integrera iett attsom

ekologi och social utveckling globalt perspektiv och hinder lokalt Agenda"Framgångar 21-mi, i avsnitt iett om
slutligen koncensus. del- arbete" för genomförande"och "Medel innehåller självaEttuppnåsträvansamt atten

förhållningssätt och arbetsmetod funge- kärnan dagens också de Vägskälvis i situationnytt en som men som
bra. den bidra förnyelseKanske kan till den Agenda inför.2 l-processen Sverigei stårrat en av

delvis traditionella utredningsinstitution och tradition slutsatsenövergripandeDen integra-ärrapportenav
finns ekonomi, ekologi och social utveckling, vilketSverige.i tionensom av
Nationalrapporten finns förslagrad långsiktiga för del bryter denI Sveriges aning gängsemoten en upp-

delar, vill betona Agenda roll fattningen Agenda enbart miljöprojekt21 21jag jag äratt ettsom men :s som
accelerator mängd områden. med komposten främsta symbol.Förpåav nya processer en som

ska och för påskyndaSverigeinteatt tappa tempo att
Agenda finns beslutZl-processen så några ärsom av

Från hållbarmiljöskydd till utvecklingstrategisk och där tyd-regeringen måstenatur snarast ge
liga signaler. miljöproposition och framtida nödvändigt med insikter och värderingar;Att Detinvänta är nya
budgetar räcker del signaler och beslut bör Tanken människan behärskarEninte. måste ersättasatt naturensna-

för Agenda medska insikt där respekteras.21-processen Deninitieras interast att gränsertappa naturensen
sedan tillväxtbärande tanken ekonomisk40 årtempo. äratt

underlagen till Nationalrapporten framgår målet medoch medelAv 40% måsteär ersättasatt naturen ett en
befolkning idag har hört målettalas Agenda där kretslopp och resursbevarande ochSveriges 21. ärav om syn

har fått skriftlig information och har själva med- ekonomin medel. mentala förvissningen20% 3% Den attett
verkat marknadskraftemaprojekt sker för Agenda restriktioner ska finnas föri något inom ingasom ramen

Siffrorna bra och flertalaspekter med grundläggande kunskaper och utbildning21. vissaär ersättsettur
förändringsprocesser och projekt Siffrorna kretsloppsvillkor.pågår. visar om
också Nationalrapporten endast kan bör- Agenda förståelse för21 Deti sigär synsätt.att ärettses som en en

omställningsprocessen. bristerna mycket riskerar förändringDejan på påstörsta att överatt styr motom
nationell bristen informationsinsat-samlade hållbar utveckling medvetenhetsker. Detnivå på inte äravser en om

och uppfattasvad avsaknad konse- alla har Framför behöverroll. alltviattser som som av en en en samsyn
förkvent nationell politik hållbar utveckling. utvecklas vad praktiken med hållbarien om som menas

268



yttrandensärkildaochReservationer

grundläggandeförändradeltagande ochaktivtskapadetta begrepputvecklaförutveckling. arbetet iI att
framgång.långsiktignyckeln tillattityderolikaradutveckla dennaoch ärSverige måste ensamsyn

blygsammamycketidagfältmycket Regeringendelta. Agendaaktörer 21 varierat satsar resurserrör ett av
Agenda Destödekonomiskt 21-processen.förtrygghets-demokrati ochsåväl åtutvecklingsfrågor. Det attär ge

tillställen hänvisasflertalframtida imiljöfrågortraditionellt kallardet påfrågor ettvi somresurserexem-som
olikaflermiljardsatsningarformskadli- slutrapporten påcirkulationtill luft ochpelvis utsläpp ivatten, avav

budgetförslag,konkretafastslagnaområden finns ibullerfrågor.och inteämnenga
framtidsbudgetaropreciseradehar placeratsdå de pålångsiktigatradition ihar bl.Sverige sin ava. genom

val.avstånd efterbetryggande Finansieringen såpåverkat ochsjälvbestämmandeoch kommunaltplaner nästa
löften ochdeltillverklighetenhär långt bestårAgendaföregångsland 21- iavseenden storivaritvissa avi ett

reelltframgåttVad däremotgrad förhoppningar.högdockresultatet ärlångsiktiga attarbetet. Det iavgörs som
departe-ämbetsverk tillfrånflyttasför anslagnaenskildaföretag ochhur organisationer, resurserengagerasav

fördel-ochbedömningpolitiskför direktochregelverkutveckling.hållbar Staten, ment en meregnagenom
beslu-de traditionermetod bryterdrivaalla dessaför Enverksamheter underlätta ning. motmåste att avsom
svenskpräglatverkställandetande ochhållbartlångsiktigt instanserverksamhet på sätt.sin somett

medel fram-fördelningfinns förmiljövård. Riskfrämsthandlade miljödebattenfåtal sedan attFör år avett
godtycke.politisktpräglaskommerhängdemiljöproblemenochindustrins utsläpp attgent mer avsomom

det finnsemellertidframgåravseendenfleraoftatalar Imed detta. Idag attatt storom enmansamman
regelverk ochöverstatligasåvälmellanmålkonflikterindivi-från de enskildamiljöproblemen kommerdel av

exempelvisföreteelser,specifikt svenskaolikakopplade tillresursflödenlivsstil och de motor-demas ärsom
till för-subventionerochbroprojektmed-landethelaZl-arbetetdenna. Agenda vägssatsningar,irunt om

miljöprestandatillkopplinghelt saknarmånsbilarkarak-förändrademiljöfråganstill tydliggöraverkar att som
därochupphandlingoffentligvid tjänstersamt av varortär.

fundament.Romfördragetskolliderar meduteslu- miljökravAgendaviktigt 21 inteEtt är attmemento
hin-upplevstill vadinvändningvanligtraditionellthandlar och det Enmiljöfrågortande vi somsomom

avsaknaden2l-arbetetAgendader Sverigeförhållningssätt.Agenda Det imed det. äri21 enavär ettmenar
utvecklinghållbarförnationell politikkonsekventmark och hurexploaterarhurbådehandlar vi ent omex

början.barabefinneroch härsynpunkter iberördastill siglyssnar ochlyhörtvi på processentar oss
bra,vilketpekarNationalrapportenmyckethandlar lika motsättningar, ärpåförslag detta. Detpå våra omom

fort-Agendaslutligt 21-processensvadför-hördenskildelåta den avgörsin röst attgöraatt men somsom
förslaggodadevilkalevnadinvolverabra mångaAttvalta skattekronan är sompå sätt.ett avnya

tillkommerocksåNationalkommitténförebilder,skapaaktiviteter,till presenterarinspiration somgrupper, ge
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konkret uttryck kommande miljöpropositioner och bereds arbetssökandei viktiga miljöjobb arbets-genom
regeringsbeslut och här finns goda historiska skäl platsintroduktion/ beredskapsarbeteAPI, eller arbetslivs-att
hysa tvivel själva genomförandet förslagen. utveckling/ALU. Utvärderingarstort om orts visarav attsom

Agenda Zl-projekt ständigt utvärdera och dessa arbetenmåste osedvanligt hög utsträckning leder tilli
granska de verksamheternas former och arbete den "ordinarie arbetsmarknaden"organisa- påegna

Även framtidention. Arbetet med lokalaorganisation Agendamåste har slutförtsstatens i ellerZlegen
komma till uttryck Agenda -arbetet förslag2 1i Det landets kommuner. avgörandepågår intensivt Deniom nu

efter ställningregeringen UNGASS till frågan hur dessaatt lokala Agendor handling,snarast tar är iomsätts
hur det fortsatta arbetet central ska bedrivas vilka dessapå upphov till.nivå Vika signalerär processer som ger
mycket angeläget. Målet finna balans och riksdag kommermåste till lokala aktörerregeringattvara atten ge
mellan risken institutionalisera "underifrånpro- såväl regelverk ekonomisk:att ingenrenten vetgenom som

och viljan låta kraftercess" och idéer komma till idag. Studier genomförts inför lokalaatt Agenda 21nya som
tals. faktumDet den nationella Agenda kom- har bl.Zl- upphov till följande frågor:att kanHurgetta. en

genomfört uppdrag får innebäramittén frå- tillvarositt skapas kan miljöbelastningeninte Huratt trygg vårtav
läggs regeringskansliet den breda för- resandepå minska kan leva resurssnåltHur kanutan attgan Hurvi

ankring hittills präglat fortsätter. kan människavarnas Hursom varjenaturenprocessen om mer
förVänsterpartiet samordning ekologiska, inflytande tillvaronstår överen av

ekonomiska och sociala frågor med utgångspunkt hela landet råderInom osäkerheti kom-storn. om
människans grundläggande behov. Helhetssynen för- fortsatta Agendaär 21-processen.imunernas engagemang

och grunden för det hållbara samhället.utsättningen flesta kommuner driverDe de lokala Agenda 2l-pro-
kommerDet kräva förändringsvilja, framför allt jekten med tillfälligt anställda och projektform.att stor i

från de rika länderna. Solidariteten med komman-i har blivit lidandeKontinuiteten och osäkerhetoss stor
de jämställs med minska råder idaggenerationer vad ska hända de lokala Agendasträvan att nären om som
skillnaderna mellan olika länder, människor och 21-planema Risken uppenbar dugligaantagits. är attsam-
hällsklasser. Agenda 21 väl uppfyller och kompetenta försvinnerär de lokalaen process som samt attpersoner
detta mål. Agenda 21-planer enbart blir dokumentantas utansom

styrkraft. mycketDet vikt ochär regeringstor attav
riksdag signaler vilka och vilkenprioriteringarger om

Sveriges kommuner det kommande Agenda 21-arbetet Sverige.status iges
kommunernaI Sverige bärare Agenda Helt klart2l-proces- emellertidär hela Sverigeär iav att processen

åtskilliga kommunerI har k jobb tillskapats. burits landets kommuner ochgröna derassen. s utanupp av enga-
Arbeten mängd aktiviteter möjliga.gjort hade denHär Agenda 21-processsom en pågår integemang som nu
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önskvärd tydlighet hurmed allutvecklingstånd undvikakommit till DärFör visas över-negativ porten.att en
berättigade miljökravmotverkartydliga statliga bestämmelserriksdagdet viktigt ochregering snarastär att ger

utanförvid bl. offentlig upphandling.fortsätt- EU,signaler Agenda Ett SverigeZl-insatserSveriges ävenatt a.
självstän-påverkamöjligheter såvälomfattning idag och harska ha minstningsvis större att somsamma som

utveckling Agendakontinuerligt digt fatta beslut 21-accelereras, formernadessutom iatt ensom gynnarmen
förändringar grund-förhoppningar tillanda. knytaräcker det med hänvis-kommer AttHär iinteomprövas.att

Romfördrag kallassärskild läggande kanframtida beslut, det behövstill visionärtinteningar utanutan sna-en
skabehandling hela Sverige naivtinte i avstan- rareom processen

ekonomiska ochregeringen inte sittatt tarna p. a.
ytterligare för-moraliska Målet måste attansvar. vara

InformationsinsatserAgenda 2l-arbe-stärka demokratiprocessen attgenom
de informationsinsatserframgårunder kommunalt Nationalrapportenytterligare förankras Ipå nivåer attetttet

syftegenomförtsfortsättnings- från centralkommunerna ocksåperspektiv, i nånivå attäven grup-nyasomom
tillöverhuvudtaget känneroch dedrivkraftenkommer 60 0/0 inteivis utgöraatt somprocessen. per

obefintliga ochfrån såväl Agenda Zl-begreppetByalagsrörelsen och stadsdelsprojekt varit inågra stort sett
utnyttja har mycketmedia och reklampotential viljanDanmark har denSverige övrigtvisat på attstorasom

önska.finns detta områdepå attsom
och inforrna-internationella reklam-Förslaget om

problemetför delall Sverigestionsinsatser i ärära, men
EU kostarcentral och sådanttotal avsaknad nivåpåen

tveksam-miljöbegreppet radIdagbeskrivs såväl dags-slutrapporten EU iI utnyttjasi visionära ensom pengar.
Agendaoch helakommersiella reklamkampanjerdelar och viktenpolitiska hävstång EUviaattsom en ma

centralafläckasriskerarutvecklingen betonas. realiteten kon-påverka 21-processenEU prio-intei attär omen
bakgrundDärför ochgrundfördrag utveckling 60%struktion motverkar i riteringar attgörs. mot avavvars en

Agendabegreppetbefolkning kännerAgenda 21-anda och fri rörlighet överordnatsmed Sveriges intei att ens
informationsområdetstorskaligbl. börandra miljökrav, vilketkretsloppskrav och inne- insats på genom-ena.

föras.såvälställa kravburit möjligheter på transporterattatt
underifrånperspektiv.produkter begränsas ettsom ur

till-och förhoppningarDe ivisioner rapportensom
21för AgendaHinder och möjligheterochbetraktas utopiskaskrivs EU måste närmastsom

nivålokal och centralexempel detalandeorealistiska. Ett är resonemang om
bland kort-och tidsbristBristande ekonomiskaåterkommerkrav och ipå transporter resurserrap-somvaror
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tidsanställda problem lokal Medel för kan. mellan traditionell ekonomiskMotsättningenpå nivå.är stora teori
tvärsektoriellt arbete saknas, liksom förmedling och resursbevarande ekonomi består i vårattnyaav en mer

Ökaderfarenheter och forskning. central saknas tydli- välfärd bero årlig tillväxtPå 2-4%.nivå på påsägs en ca
signaler förarbetet hållbar utveckling tillväxt sällan kvalitetsresonernang för-in iatt är sätts ett utanga om en

nationella politiken upplevs inkon- ocksåDen konsumtionsökning motsvarandeprioriterat. utsättersom en av
sekvent. för kommunerna för grad. EnkelDet exponentialräkning då konsumtio-svårtär att säger attagera en
hållbar utveckling beslut nationell politik, ökar med och med30 100% 50 500%inom på årnär årnen
exempelvis trañkområdet upplevs rikt- med utgångspunkt dagens konsumtiorsnivå.på Intuitivti imotsatt

saknas samlat nationellt handlingspro- då konsumtionsnivåDet ökatning. 2040inserett årattman en som
regler upplevs också hinder liksom med förenligtEU:s med faktor500% IO-resone-inteett ärgram. som

skatter och avgifter miljöanpassats. sak- Sambandet mellan konsumtion och resursför-Maninte manget.som
också starkare nationell samordning. brukning tämligen linjärt och hur samhälle medär ettnar en

Nationalrapportens förslag skulle kunna femdubblad konsumtion har idag före-viutgöra svårtut atten ser
grund för sådant nationellt handlingsprogram. ställa uppgift förbereda och banaVårett måste attoss. vara

Flera de framgångsrika Agenda Zl-kommunerna för trendbrott och ifrågasätta sambandetvågavägen ettav
återfinns bland medelstora och städer. Orsaken mellan välfärd och tillväxt högutvecklat industri-större iär ett
sannolikt dessa kan tillräckliga samhälle. Arbetarrörelsens och näringslivets traditionelltavsättaatt resurser sam-
tidigt förhållandena till tillväxtinriktade brytas faktor-IGnå måsteär att utsom gynnsamma syn om resone-
medborgare formellastarka och informella haska långsiktig verkan.någonnät- mangetgenom
verk Kommunledningamas ocksåärengagemang en
mycket viktigt faktor.

Faktor 10 tillväxtbegreppetoch

samband med utarbetandet Nationalrapporten harI av
det begreppet "faktor aktualitet.10" Det inne-gettsnya
bär ska resursförbrukningminska och effekti-vi våratt

utnyttjande med 90%visera vårt energi, råvarorav mm
och denna ambition lovvärd och sannolikt helt nöd-är
vändig.

används idag tillväxtbegreppet sådantI Sverige på ett
faktor saknar långsiktig10sätt att resonemanget ver-
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ledamotenyttrandeSärskilt bekostar,nationell ochnivåpå statenav tiv tas somsom
vida-kommunalfattas Detbeslut nivå. ärpåsomsomBolinBert uppfattasdeåtgärder utformasviktigt så attatt somre

enskildanäringsliv ochändamålsenliga både männis-av
kor.

skapa förutsättningarförfas arbetetandraEn attav
bör där-utvecklinghållbarför lång sikt Sverigefärdig-har iAgenda kommittén21 påDen rapport ennusom

systematiskinnebära,enligtförsta för,viktigtbör enligt min meningställt, min mening ett en merses som
beslutdeproblemet,struktureringutvecklinghållbar genomgångförför utforma istrategier avenatt avsteg en

hurför bättreochRiksdaginnefattatalltframför regeringArbetet hittills har tagits attSverige. seavsomen
allalösninglångsiktigatill dende bidrarbaserade vi strävarde arbeten Sverigeipågårinventering somsomav

fram-åtgärder,efter ochoch detoch så insatserRiksdagexisterande beslut prioriteringRegering attpå avenav
bästdär de Detför allt kommerArbetetåtgärder. ärförslag ytterligareockså lett tillhar gör nytta.görasattom

ochskilja Enkunnaskapa viktigtbetydelsefullt för smått. närmarestimulerande och påhar stortattvarit att
fallethittillsnäringslivetsamverkan meddetmänniskor varit ärengagerad samverkan mellan änimånga somen

nödvändig.ocksånödvändigt församhället.svenska Detta i sin attär tur
förelig-denvadsynpunktermed dessaframför allt förochvidare Det påkunna komma ärsuccessivt att nu

arbe-fortsattaoch vad dethargandefrån handling.ord till uppnåttkunna rapporten
bakomställeromfatta,allt börframförallomfattande frågan mighittills också hur jagArbetet visar tet som

avslutats.arbetetdeverklighetenhållbar utveckling Det givetvisi ärär. som nuom
formulerasådan Destrategier.i situationsvårt att en

hittills uppfattasförslag i mångamåstegjorts somsom
beslutmångfalden depreliminära. Redanfall somav

fattat betydelseRiksdagen och iär samman-som av
finns säkerligendetta.hanget Detvisar motsätt-t.ex.

uppenbarablirdessa,mellan intevissaningar somav
verket.förrän åtgärder ska isättas

olika frå-den radviktigtvidareDet singripaattär an
möjligt,rationelltaktualiseras såpå sättett somgor som
och förkostnadernaocksåför minimerainte minst att

förmöjliga deåstadkommadärigenom kunna mestaatt
såvälgällerförfogande.ställs tillmedel Detta initia-som
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êärskilt yttrande ledamotenav har uppfyllt åtaganden eftersom tyd-sina interapporten
ligt följer det internationella Agenda dokumentets21Asa Domeij mp struktur. hade bättre denDet svenskavarit rapportenom
systematiskt hade Agenda överenskom-21gått igenom
melsen punkt för punkt och redovisat vad åstad-Sverige
kommit, alternativt förklarat varför punktervissa inteen

betänkandeKommitténs innehåller brett spektrum relevanta för svenska förhållanden.ett av var
förslag till åtgärder syftar till åstadkommaattsom en mer
hållbar samhällsutveckling. betänkandeI ett spännersom Särskilt yttrande ledamotenavområde det naturligt bredd föresåöver ett stort är gåratt
fördjupning och förslagen behövermånga preciseras Kristina Hansson Cav
ytterligare. följt samhällsdebattenDen inom områ-som
det känner de flesta förslagen sedan tidigare,igen inteav
bara form debattinlägg också från statliga utred-i utanav

och löften från löftenningar Menministrar. trots att
Del Strategier och förslag för framtidenställts både från den nuvarande och tidiga-ut regeringen

har de ofta infriats. orsakernaEn upplevda nationalkommitténinte formelltNär avslutar arbeteärre sittav nu
och verkliga målkonflikter. Betänkandet hade fått finns deti centrala punkter där förslagen till-större några inte är
tyngd och kunnat bättre vägledning för hur genomfö- räckligt långtgâende. Samtidigt finns det, enligt minge
randet skulle kunna till antal viktiga målkon- principiella där national-mening,ett ettom par resonemang
flikter hade belysts och analyserats. början kommit- kommitténI motsägelsefull. Likaså upplever detär jagav att

arbete gjordes översiktlig analys målkonflikter finns "glapp" mellan deténs mål och de medelvisionäraen av som
hade kunnat underlag för diskussion kommittén har landat synpunkter harDessasom på. jagvara en om

målkonflikter betänkandet räcker medDet goda framfört bådei muntligt och skriftligt underinte arbetets
idéer. för förverkligandetEn behövs också. villstrategi också framföraMen sammanfattninggång. jag ien

del kommitténs arbeteEn har redovisa följandei yttrande.varit inter-att
nationellt vad åstadkommit med HÅLLBARSverige anledning det inledande kapitlet LII ENav om
Agenda överenskommelsen.21 den internationellaI finns bakgrundsbeskrivningUTVECKLING där detrap- en

också del slutbetänkande, redo- bl. framhålles den blivande miljöbalkenporten, utgör ska blisom atten av a. en
delar den svenska politiken.visas upplägg-Tyvärr viktig bas för det fortsatta Agenda-arbetetär Sverige. Föriav

sådan det klart utläsa, särskilt förningen ordningens skull villsvårt påpeka det fannsäratt förslagatt jag att etten
internationell läsekrets, vilken utsträckning till miljöbalkSverigei bord redan 1994.på regeringens Densom en
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nationalkommittén12. Därmed harvälkommen,miljöbalk läggs fram visserligen SEKTORSVISärsom nu
länge de gamlagammal struktur.förslaglagt Sáhar behövtsamtidigt det isinavi påtrist väntaär att enenmen

integreradeförhindras denlegitimerasstrukturernafyrasamlad miljölagstiftning i år.närmare
Agendaförförutsättningendefinition samhällssyn 21-1.12 försök tillkapitelI är attgörs ett somsamma

förfår tillbakaHelhetssynska genomslag.idénhållbar utveckling. Enligtbegreppet ståmin meningav
nationalkommitténtillsektorslösningar. Orsakenkonflikt ofta dykerframskymtar här i attuppen som

dominera dokumentetlåta sektorsvisa förslagvalthållbar utveckling. bestämmadebatten Vi är,måste attossom
miljöarbetetinblandadeuppgift, olikaenligtdynamiskför hållbar utveckling ivi parterattpro-ser som enom

myndig-signaler 1.1.4 fråntydligareefterfrågarmeningsfullt sökaeller detvi äratt att ex.cess om anser
miljöarbetetlängekan heterna.absolut definition. Enligtefter Men invän-går påsåmin mening ut atten

riskerarär ovanifrånhur tydliga designalerutveckling aldrig blibegreppet hållbar sånågonting änannat ta
-arbe-vidare Agendaoch framföralltmiljöarbetet 2fort Agenda 21-arbe- 1dynamisk Så vi ettgörän process.en

AgendaIdén medhalvaeller dylikt 21till statiskt projekt Folkhemmet på är attvägen.á te att stupatet ett
mängdunderifrån,skasjälva för-blockera den dynamikriskerar inte attvi startaäratt cen-enprocessersom

ovanifrånper-tydligaremyndigheter ska blitralaför 21-idén. dokumentetAgenda i sinaSåutsättningen som
till värdetockså tveksamspektiv. Därmedkonflikten. vid detformulerat kvarstår Läsningen jag attärår avnu

mil-1.1.4 för de viktigastespeciella kriterierkonflikt med det pekagamla samhällets ideal kommer i utnya
formuleraskriterier skajöproblemen. absolutadetsamhällets och då hindras framväxten Om ris-av nya.

meddynamik ochidéntyngdpunkten kerar ocksådet olyckligtSammantaget ettär att processerom
Ambitionenundantag.deltagande hamnabretthamna de miljö- ochkommit påpå attnaturresursa-att rena

för decentraliseratistället arbeta1.1.2. handlar egentligenspektema Agenda 21 måste ettatt sam-varaom
hjälpasmöjligt kanmänniskorhällesociala och ekono-såväl miljömässiga, åtså mångaintegrera attatt somsom

socialamiljömässiga,identifiera och lösa delokaltaspekter. demokratiaspekter med tyd-miska Också ett att
Konsekvensenproblemoch ekonomiskaunderifrånperspektiv, med-ligt dvs uppstår.påsynsättett nytt som

otyd-idagmyndigheterdetta deborde ha utvecklat ytterli-borgaren nationalkommittén är att anses gesomav
Även radikaltellersignaler helt läggsdet liganationalkommittén uttalar omorganiseras såatt nersven-gare. om

sektorslöstochde bättrelyser innehål-21-arbetet breddasska Agenda integreratin imåste så ettatt passar
har nationalkommitténsamhälle.frånvaro.breddat arbetssätt medlet sådant Tyvärr varit iintesini ett

fastnat sektors-tankegångar,närheten sådanaframväxtenaspekt riskerar hindra iEn utanatt avannan som
rangordning ochförslag diskussionerharsamhälle nationalkommittén visainte samtärett nytt att ex.omav

för olika problem.kriterierför ökadpekat medel integrationnåpå några att en
FÖRSLAG for-nationalkommitténeller målstället läggsmellan olika sektorer. DeI visionermånga som
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Reservationer och särkilda yttranden

Särskilt yttrande ledamotenmulerat antal för 25-årsperpektiv väl-i avett rutor ärett
lovliga. saknar förMen jag strategisammantaget atten Rolf Wirténdessa mål. sådan skulle, enligtEnnå strategi min

bl. innehållit starkare skrivningar skatte-mening a. om
växling. har kommittén bara tillsträckt skriv-Nu sig en

där pekar höjda miljöavgifter ochning på attman ener-
Särskilt yttrande avseende transportergiskatter möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter, dvsger

förpliktande skrivningar denna avgörande fråga. Transportsektom spelar central roll miljöpolitiken,inga i ien
hade producentansvaret och beho- också hömpelareJag samhällets funktion ochgärna isett att ärmen en

sluta kretsloppen hade fått framskju- välfärd och såledeskan behandlas från eko-intevet attav en mer som en
roll vad de har fått. avskildDessaän två principer nominten är parameter.nu

nämligen, tillsammans med skatteväxling, de Nationalkommittén slår också fast allaavgö-tre att transport-
rande har slag skall bära miljökostnader.Sverigeprinciperna Detnationen sina står iatt ta över-som egna

för arbetet för hållbar utveckling. alla ensstämmelse med trafikpolitiken deIi princip principen i attansvar
projekt sikt läggas olika trafikslagen sinsemellan skall konkurrera likaövriga måste på pâ nivå påänen annan

den nationella. Idén med Agenda förutsätter den villkor. Med medlemskap det viktigtZl EUvårt iatt är att
lokala och globala får dominera den också beakta denna lika behandling utifrånnivån natio-över ett europe-
nella Olika undersökningar också den iskt perspektiv.nivån. visar att
nationella politiken fall hindrar, Enligt har kommittén ochi många min meningän i sina textersnarare
stödjer, det lokala Agenda 21-arbetet. tycker det förslag följt denna likställdhet mellan trañlslagen.Jag inteär
synd nationalkommittén kunnat föreslå Biltrafiken, utför det klart trafikarbetetinteatt istörstamer som
långtgående förändringar det gäller undanröja för extrabelastning. ekonomiskaSverige, Frånnär utsättsatt en
hinder för det lokala Agenda Zl-arbetet. och sociala utgångspunkter detta olyckligt. Förär att

internationella konkurrenskraft kanvår intevärna om
vidta åtgärder riktarSverige signegativtensamt som

transportsektorn. önskade resultatFör uppnåmot att
skall åtgärderna internationellt harmoniserade.vara
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Från miljövård hållbartill samhällsutveck ing

Sveriges nationalrapport till införFN General- Huvudlinjer politik för hållbar utvecklingSverigesi
församlingens möte 1997 genomförandetextra om Riokonferensen har betytt mycket lär1992 Sverigesår

Agenda 21av miljö- och biståndspolitik RiodedarationenPrincipema i
och Agenda rekommendationer och ntegrerade,21:s

Inledning breda har påverkat diskussionen radangreppssätt enav
för genomföra RiobeslutenSveriges behand- frågor. gäller arbetet med biståndspolitiken,Detinsatser att tex. en

las bifogade från Nationalkommittén för miljöbalk, energipolitiken, trafikfrågor, kemkalieri ochrapport
ÃenAgenda tillsattes kommittén användningen21, 1995. ekonomiska styrmedel.I detvåren ingår påsom av

företrädare för de politiska ideella lokala kommunala planet har Agenda stimuleratpartierna, 21organisatio- ett
näringsliv forskning.och aktivt och brett deltagande från sida arbetetintresseorganisationer, Dess invånarnas iner,

uppgift stimulera Agenda 21-arbetet bl.a. hållbar utveckling.Sverige,iär påatt en
sprida goda exempel, analysera det svenska det internationella området har aktivPå Sverigeatt att tagitgenom

miljömålsarbetet och medverka förberedelserna inför del arbetet för de globala komentionemai i inomatt ramen
Generalförsamlingens UNGASS 19. klimat, skydd ozonskiktet, biologisk mångfald,möteextra om av

har syftat till hel-Kommitténs farligt avfall, kämsäkerhet dri-inte Inom EUrapport att transport etc.vara av
täckande. vill främst lyfta fram sektorer och erfaren-Den aktivt miljö- och biståndsfrågoma.Sverige Det regio-ver
heter från Östersjönkan för andra län-Sverige nala samarbetet med ländema kring har bred-intressesom vara av
der. bifogas helhetKommitténs dats och fördjupats svenskti sin på initiativ.rapport ettsom

till denna skrivelse. deltar vidare aktivt internationellt utveck-Sverige iannex
god översiktRapporten utvecklingen lingssamarbete. hållbarövergripande måletDetiger en av cm

fråga genomförandetSverige Riobesluten. utveckling och bekämpa fattigdom förvägledandei att ärom av
delar allt väsentligt kommitténsRegeringen i prioriteringen insatsema.övervägan- av

den och återkomma till de frågor långsiktigt arbete med inriktningEttatt på nåattavser senare som mera
kommittén hållbar utveckling har alltså inletts efterSverigetar iupp.

Med utgångspunkt kommitténs redovisar Riokonferensen. Arbetet mycket hari rapport utgör, även om
det följande huvudlinjer politiken endast början början oclså harregeringen i några i uträttats, prä-en en som,efter Riokonferensen Vidare redogörs översikt- glats1992. svårigheter bl.a. ur.derår Sverige 1990-attav genom

ligt för svenska det gäller internationellt talet haft lågkonjunktur. Målkonflikter och sektorintres-prioriteringar när
miljösamarbete och utvecklingsamarbete. har vidare del fall skapat hinder.isen en

finns växande insikt sviktandeDet naturresurseren om

278



1Bilaga

utveckling.hållbarekologisktfrämjaförrådinternationellaNationella ochhotade ekosystem.och att en
förförslagnyligen lämnatharDelegationenutnyttjandetbekräftar sam-om ennaturresursema,attrapporter av

medstrukturplattform,hällssektoremafall liggerförnyelsebara,såväländliga påi många engemensamensom
före-vidareharmedel. Delegationenmiljömål ochbådeochangelägetalltjämt mycketalltsåkritisk Detnivå. är

användasfårkronormiljardersammanlagtslagit 6för arbe-formerfinna effektivafortsätta ochaktuellt attatt
långsiktigtochbretttill de förstaunderviktenfrån iutveckling. Budskapethållbar Rio år ettstegentrepåtet om
och ökadhållbarhetför ekologiskinternationellt, harochbåde nationelltarbete, investeringsprogramdettaav
politik förtillförslagsamladesysselsättning. Regeringensvilketsamhälletdet svenskastarkt gehör ivunnit ger

undertill riksdagen 1997.lämnasutvecklinghållbarförmöjligheternatill försiktiganledning optimism omen
redovi-vidareåtgärder kommerkonkretatillFörslag attverksamheten.fortsattaden

och Enunder 1998.särskilda 1997arbetetinletthar propositionerkommunerSamtliga iSveriges 288 sas
underriksdagentillhar lämnats vårenprakti-Riokonferensenfrån energipropositionbeslutenmed iomsättaatt
planerad tillmiljöpolitiskochför hållbar proposition1997 ärlokala handlingsprogramutvecklaochken en

tonviktenfallen kommerbådadegenomslag 1998. Idetlokala Agendautveckling Genom våren21. senare- utveck-hållbarvidmakthållaochliggamöjlighetunikfått finns uppnåAgenda 21-arbetet på attattatt enensom
ling.lokalutvecklingfrågor hållbarmed kringarbeta nivå.på

utveck-hållbarbetydelsefull del arbetetfram- påseptember iEnregeringsförklaringen den 199617I annan
miljölagarna.svenskade Fråganlingskallden tillträdande Sverigehöll "att är översynen omregeringen avenvara

bestämmelsernade olikaoch skärpa iarbetaskapaföregångslandpådrivande kraft och i attsträvan att sammanett
påbörjadesmiljöbalk, 1991lagverk,enhetligt årskall byggasVälståndetutveckling.ekologiskt hållbar avett enen

tilläggsdirektivEfterparlamentarisk kommitté.särskildanvändningeffektivare energi,på naturresurser enaven -
mil-föreslagithar kommittén 1996från åroch regeringenråvaror." envatten

levande och komman-till bådesyftarjöbalkhåll-till fråganåterkom att1997I regeringenjanuari nusomom
godochhälsosamtillförsäkrasskalldearbetetriksdagentillutveckling redovisning generationerbar i enaven

delarfrån och kanFörslagetmiljö.ekolo- i vissatill sägasutgåromställningenunder med Sverige1996 varaettav
vidbeslutadeskodifiering desvensktyd- principerdel arbetetviktigsamhälle.hållbartgiskt En i är somatt aven
tillmiljöbalk lämnasRiokonferensen.hushåll- Propositionförsamhällssektorernasde olikaliggöra enomansvar

Förslaget kommerunder inne-riksdagenrniljöhän- 199för även attochmed integreraningen attnaturresurser
ochbrotttillsyn,och reglerkravreglerhålla skärptalägesbeskrivningsektor. I regering-gör omvarjeinom ensyn

straffbre-miljöpolitik tillfrånklart måste tasatt steget enen
utveckling.hållbarekologisktpolitik fördare

delegationsärskildtillsattharRegeringen stats-aven
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Sociala och ekonomiska dimensioner Målsättningen vidare aktiva miljöpolitikSverigesär att
Grunden för allt utvecklingssamarbete fattigdoms- skall stödjas och internationell spridningär samtidigt som

bekämpning. riksdagen beslutadeDe biståndspolitiska handelsförbindelser skall intakta eller förbättras.våraav vara
målen för det svenska utvecklingssamarbetet främjar håll- Svenska företags miljöanpassning skall kunna utgöra en
bar utveckling. övergripandeDet målet, bekämpa fat- konkurrensfördel. Arbetet med handel och miljö skallatt
tigdom, bör vägledande för också främja hållbarprioriteringen utvecklinginsatser utvecklingsländema.vara iav en

fortsättningen. främjaFör hållbari utvecklingäven utvecklingssamarbeteGenom bistår bl.a.att dessaSverige
krävs miljöaspekter all verksamhet. länderintegreras tillvarata deatt i exportmöjligheter skapasatt som av

Styrmedlen för biståndsinsatsema huvudsak land- den ökade miljömedvetenheten hosi konsumenterär i väst-
inkluderar bedömningarstrategier för världen.insatsersom av

Åtgärderhållbar utveckling. fem områden finnsinom också konflikterDet mellan miljö och frihandel.är sär-
skilt viktiga för hållbar utveckling: fortlöpandeprioritera diskussionEnatt med ochsötvat- EU WTOpågår om

jord- och skogsbruk inkl. markvård, delar detenresurser, svenska miljöreglema bl.a.marin det gäller han-närav
miljö, urban miljö energiförsörjning. delDen med kemikalier avgaskrav bilar,samt därnärmare Sverigepåsamt

vid val biståndsinsatser ochprioriteringen hävdar detgörs enskilda landets fall tillämpai vissaav rättresurs- att
fördelning och gäller såväl det landramsfinansierade miljöregler de reglernaär strängare änsom gemensamma
biståndet samarbete. det handelshinder.annat verkarSverigesom utan att anses som

Riokonferensen bekräftade det tidigare FN-åtagandet vidare för regler hänsyn till miljön och kravettar påsom
industriländema årligen skall brutto- hållbar0,7att 0/0 utveckling det avtalavsätta internationellai investe-av om

nationalprodukten till bistånd. svenska biståndetDet förhandlasringar OECD.inomsom
det åtagandet. nationella ambi-Denangivna särskildmotsvarar utredning harEn uppdragpå regeringens år

deSverige statsfinansiellationen förutsättning- föreslagitär handlingsprogramatt när 1996 för minska mil-ett att
föreligger skall till tidigare enprocentmål för jörelateradeåtergå hälsorisker utredningensSverige. arbeteAvama i

biståndsramen. framgår miljöbetingade faktorer bidrar till ohälsaatt på
svenskaDen utrikeshandeln påverkar produktionsför-f icke acceptabelt flera olika områden ochinomett sätt att

hållanden, miljö och ekonomi andra länder. Handel och utökadi miljö- och hälsoperspektivenintegreringen av
miljö område för ochprioriterat Sverige behöverär WTO genomförasett i i Sverige.i
andra internationella fora. viktig övergripandeEn svensk Hälsotillståndet hos befolkningen kan förbättras
målsättning handel och miljöarbetet långti lokalt arbete, förebyggandesåär arbete föratt t.ex.som genom genom
möjligt undanröja risk för konflikt mellan miljöpolitiska förhindra uppkomst allergier och trafikskador. Enatt av
och handelspolitiska beslut, de blir ömsesidigt stöd- samhällsplaneringså inkluderar bredare välfärdspo-att ettsom
jande syfte hållbar utveckling.i litisktuppnå perspektiv kan bidra tillatt långsiktigt hållbaren att en

280



Bilaga 1

världens ländertredjeeffektivare. Syftethjälpsådan samhällsplanering kanutveckling En gånger ärnås. att ge
ochden totalaför tillväxt samtidigtriktningsanalyser.särskilda hållbarhets- och utrymme resurs-somav

medförenlighållsenergianvändningenoch produktionenInriktningen konsumtionen nivåpå ärO en somavav
bör skesådan effektiviseringhållbar utveckling.hållbar utveck-betydelse för En på ettuppnåär attstor envaror av

samhälletsoptimal användninginnebärhushål-Exempelvis finns beräkningarling. visar sättatt avensomsom
endastSiffrantotalahälften svenska utsläppenlen för de 10En approximation, ettärstår nära enresurser.suc-av

den för-genomsnittligtpåbörjats närmevärdeharrniljöanpassning konsumtionen mått påicessiv ettsom gerav
olika industrisekto-generellt nödvändigändringhar till del skettunder 1990-talet Denna iSverige ärstor som

försö-länderinnebäroch länder.efterfrågan alltkonsumenternas Det vissa måstei attstörreatt rergenom
Måleteffektivisering andra.längreprodukter ka kommariktats miljöanpassadeutsträckning har i ärän attmot

nyttighetersikt kunna produceratillde frivilliga miljömärk-miljömärkta 5030 årspåvarit i något sammaavsom
endast bråkdelmed användningidagsnabbt tillProducentema har signingssystemen. anpassat avav enmensom

Även forskareresursanvändningen.nuvarandeefterfrågan. finans- den Vissaändrade inriktningenden anserav
utvecklingenfaktor redan harmiljökrav vidhar börjat formulera 4marknadens aktörer pånåttsatt man serom

1970-talet Faktor l0-konceptetför sedanFörståelsen har ökatoch kreditgivning. givetvismåsteinvesteringar
förmed metoderåtgärder och kombinerasutryckasutsträckning skall hand-industrins miljöarbete i atti störreatt

indikatorerfölja förbrukningenoch ökad utsträck-rniljöanpassa produkterna visari t.ex.att somav resurser,om
utveckling.hållbarlångt kommithushållning med hursluta med bättre råva-ning motmanprocesserna

företagensföljd Till denna utveckling bidrar pro-ror som
får utvecklingförvaltaochbevaraAttrniljöpåver-syftar till produkternasducentansvar resurserattsom

och hushållninganvändningsamhälle tillgångföre-hela livscykeln. Svenskakan skall under I varje ärminimeras
betydelse för utvecklingen.avgörandemiljö- med Denutsträckning strukturerabörjar också ökad energisittitag av

oförändradenergianvändningen hartotalahjälp frivilliga rniljöledningssystemetarbete med det varit i stort settav
liggerdettaunder deför EU-ländema. 25 TrotsFör SverigeEMAS åren.inå senasteär attgemensamtsom

högstharbland de länder världenkonsumtion- och produktionsmönsterhållbara energi-Sverige iåterstår som
dock högenergislagAndelen förnybaraanvändning.tidskrävande omställning..dock ochalltjämt iärstoren

har skettökad användningca % ochproduktions- och kon-förändring 20ytterligare SverigeEn enav, bland deläg-koldioxid1990-talet Utsläppenunders.k. faktorangelägen. 10Den ärsumtionsmönster är avsom
utsläppenindustriländema; 7,16vid det tyskalanserats forskareursprungligen capita äri ton.sta perav

avgifterochanvänds skatterWorld StyrmedelochWuppertalinstitutet är samttagits somuppsom av
energianvändningeneffektiviserainformation.Development ochCouncil for Sustainable FörBusiness att

medteknikupphandling stödssamordnadocksåbli skerresursanvändningeninnebärOECD tiomåsteatt som
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statsmedel och utifrånsker specificerade effektivi- och bl.a. samband med behandlingenSverige EU,i isom av
tetskrav. förslag till riksdagen fem det skEtt Utveckling kollek-AUTO-OILinom åratt programmet.om av
avveckla de kärnkraftsreaktorema har tivtrafiken de städerna12 UnderSverigetvå Sverige.i pågår i istörstaav
lämnats har införts miljözoner1997. städer1996i Sverigesi störstatremars

Transportsektom för femtedel Stockholm, Göteborg och Malmö. MåletSveriges minskastår0 är atten av sam-
lade energianvändning. denna kommer utsläppenAv partiklar och cancerframkallande90 0/0energi ämnenav
från fossila bränslen. de från trafikenTransporterna med minskaSverige halterna kvä-25 %iär attsamten av av

källorna till utsläpp rniljöpåverkande veoxider och sänka bullernivåema. skall endastIstörsta principämnenav
klimatpåverkande för- fordonorsakar uppfyller fastställda minimikrav försåsom ämnen emissio-gaser, som som
och övergödning mark och skador körasurning ivatten samtav ner zonerna.

växtligheten. Alltsedan katalysatorer obligato- biologiska mångfalden1989 grundläggande bety-på Denär årO av
riska bilar tekniska utvecklingen har delse förSverige. allt liv. TillämpningenDen konventionen för bio-på inya av
skapat förutsättningar för bilar, denna logisk mångfald de centrala delarna svensk mil-är ipoten-renare men en av
tial delvis användning och jöpolitik direkt bygger användningenNäringaräts påtyngreupp genom av mera som av
motorstarka bilar drar bränsle. totala mark och biologiska och innefattarDet produktiontra-som mera resurser
fikarbetet fortsätter också öka. Utsläppen från trafiken biomassa till de kravmåste succcessivtatt av anpassas som

kväveoxider, kolväten, bly och partiklar har detta bibehållandet rik biologisk mångfald ställer. Dettrotsav av en
bättre och minskat gäller jordbruket och skogsbruket vilka bådaavgasrening inommotorer väsent- t.ex.genom

ligt Utsläppen koldioxid har dock minskat omfattande miljöanpassning bl.a. förInominte genomgår attav en.
utvecklingen likartad bidragandeEU orsak till komma tillEn med brukningsforrnerär intensivarätta som

utvecklingen koldioxidutsläppen ökade landsvägs- kan belasta ekosystemen för hårt och denär utarmaav annars
Trafiksystemet belastar också miljön biologiska mångfalden. grundläggande betydelse förAvtransporter. genom

anspråk betydande markområden, särskilt tätbe- det svenska och kulturlandskapets utvecklingi iatt ta natur- är
byggelse där tillgången grönområden redan begrän- påverka jordbrukspolitik CAPEU:spå är iatt gemensamma
sad. riktning miljöanpassning jordbruket Denmot en av

Utvecklingen transportsektorn kan dagsläget nuvarande jordbrukspolitiken riskerar för-inom EUi inom att
förenlig med hållbar utveckling. förutsättningarna för den biologiska mångfalden.inte Genomsägas sämravara

ökad beskattning bränslet och utsläppen främst svensk skogspolitik jämställs miljömål och produk-I0av av av
koldioxid nationellt och lokalt tionsmål. kan tillämpningEU deDettaiäven samt sägasgenom vara en av
arbete med miljöanpassning trafikplaner och stadspla- skogsprinciper vid Riokonferensen 1992. Deantogsav som

finns förutsättningar vända utvecklingen. konflikter mellan de båda målen förekommerFråganatt rörner som
användning biobränslen har aktualitet både främst de icke skyddad urskog, äldre skog elleristor resterom av av
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År skyddkonventionenb1.a. Sverige1992Vidare behövsnaturskogar anpassning antogåterstår. omavensom
skall hindraNordostatlantenmiljöndensärskiltkräverde ibrukandet marinaså somstoraatt arter avsam-som

hindraluften ochfrånfartyg ochfrånlivs- dumpningkvarskall kunna levaskog ävenmanhängande arealer iav
HårdeVid denkällor.landbaseradefrånhavsföroreninghittills behöverskogsområdenbestånd.kraftiga Större än

nordeuropeiska mil-deNordsjökonferensenutvärdering 1995mångfald.biologiskbibehållaskydd för En antogatt
innebärandegenerationsmåletdet skför närvarande. attskogspolitikenden svenska jöministramapågårav

kemiskafarligaförlusterochutsläpp,hav.skärgårdar ochkuster,långa emissionerSverige omgivet avärO av
skallminska ochkontinuerligtNordsjön skalltillkustområdenochhavmed skyddetArbetet ämnensamtav

Åtgärder skall riktasupphörthaklor,utsläppen generation.begränsa motinriktats inomharinsjöar mot att enav
ochhelhetmiljönbelastningenden kemiska inteindustri-från i sinsyreförbrukandemetaller och ämnen stora av

enskildaendastframför-frånfrån övergödningbegränsa belastningen ämnen.moter,
fak-viktigastedekemikaliehanteringsäkerskogsbrukjord- och Enavlopp,trafik, kommunala ärallt Osamt en av

Åtgärdernautveckling.hållbararbetet iorganiskaoch stabilametallerdiffus spridning påitorerna enavenav
förhindra ellerochkernikalieriskerför begränsafrånfrånförutom SverigehärrörBelastningen Sverige attämnen. en

följdmiljönellermänniskorskadamotverka ihar kustockså pårad andra länder avgränsar mot somsomsom
framgångsri-förhållandeviskemikalieanvändning harÖstersjön drivithar aktivt varitNordsjön.eller Sverige ett

centralsärskildfinnsSedan1990-taletunder 1986kaföroreningenför minskasamarbeteinternationellt enatt av
ocksåkemikaliekontrollfrågor ochmyndighet förÖstersjön politiska högnivårnöteoch Nordsjön. Det somsom

ochprodukterkemiskadatabaserathållerskapa-svenskt värdskap registergenomfördes under 1996 överi maj ett
Öster- Substitutionsprincipenegenskaperderas inne-hållbar utvecklingförramverkde politiskt i somm.m.ett en

kemiskÖstersjöregionens ellerhanterarbär den importerarSenare att pro-år ensjöregionen. möttes somsamma
alter-farlig produktmindreskall byta tillduktStockholm för dis-utanför såSaltsjöbaden snart ettmiljöministrar i

har denhjälpmedel. Bl.a.Östersjön. viktigtharVid finnsförAgendautveckla varit21 nativkussion ettatt enom
klorbatterier,miljöfarligautbytebidragit tillskallfast sektoremasslog ett somministrarna att avmötet ansvar

nonylfenoletoxylatertvättmedel,blekmedelsekto- i rengö-aktionsprogram.definieras Deutvecklas och ii ett
desinfektionsmedel.klorfenolerringsmedel iviktigasärskiltpekas samtenergiär transpor-ut somrer som , kemi-farligautbytenytterligaremedArbetet fortsätterfiske ochindustriskogsbruk,jordbruk, turism. avter, , skallkommittétillsattekalier. 1996arbetetmed Regeringen årskall harrnoniserasArbetet inom somen

förslag tillochkemikaliepolitikenHELCOM. Agenda 21Helsingforskommissionen En översyngöra geen av
redovisaskallskall förändras.denna sittÖstersjön hur Kommitténskall kunna 1998.för vårenantas

riksdagen planerastillFörslagÖstersjöregionens uppdrag 1997.till juniskall statmi- senastLägesrapporter avges
miljöpropositionen.nämndatidigaredentilloch 1998till UNGASS. iCSD-51997,nisterrnöte år
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stärka viktigaAtt samhällsgruppers roll Ideella spelar viktig roll det svenskaorganisationer ien
viktigt inslag RiobeslutenEtt betoningen det Agenda 21-arbetetO i tillföra idéer spridaattvar samtav genom

lokala arbetet med deltagande från olika kunskap och deltagandei Brett organisa-grupper sam- engagemang. av
hället det svenska samhället detI lokal inför och under Riokonferensen bidrog till kun-på nivåär tionersom
Agenda 21-arbetet har fått det bredaste genomslaget skapen Agenda 21.om
Landets alla kommuner har påbörjat288 lokalt Agenda antal ideellaEtt ochO organisationer intresseorgani-stort
21-arbete. kommunala myndigheternaDe och den loka- har Agendaarbetet. Bland demsationer sig iengagerat

politiska har spelat aktiva rniljöorganisationer,organisationens studieför-varit mest ärengagemang en som
avgörande roll. arbetar bådeKommunerna utåtriktat för bund, kyrkliga bistånds- och solidari-organisationer samt

och informera lokala aktörer och medborga- Vidare märks centrala fackligaatt tetsorganisationer.engagera organi-
aktiviteter den TCOinom arbe-samt organisationen sationer tjänstemänre genom representeraregna samtsom

och verksamheten. LO bl.a. tillverkningsindustri, byggsektor,inomtare
Svenska kommuner har internationellt perspektiv vård och offentlig verksamhet förstnämndai Denett samt
långtgående självbestämmande och har frågordrivit miljöanpassningett organisationenett stort ansvar om av

rad samhällsområden. har haft bety- arbetsplatserinom Detta och miljömärkning arbe-stor integreringen samt av
delse för den snabba utvecklingen det lokala Agenda med miljö och arbetsmiljö. arbete medLO:stet yttreav
21-arbetet. har beskattningsrättKommunerna och dessa frågor har främst inriktats arbetsmiljöfrågor iegen mot
finansierar därigenom den verksam- vid mening.merparten av egna
heten. viktig del det kommunalaEn självstyret det förändra produktions- ochFör konsumtionsmön-är O attav
kommunala plamnonopolet, innebär kommu- det angeläget stärka konsumenternas roll.att är Ister attsom

själva beslutar markanvändning och byggande sker detta bl.a.Sverige kunskap och informa-nerna om attgenom
område. arbeteKommunensinom sitt olika konsumentfrågor sprids den statligation istyrs ytterst av av myn-

förtroendevalda vid lokala val. dighetenKommunerna Konsumentverket, kommunala konsumentor-utsessom
har huvudansvaret för verksamheten flera ideella media, industrininom och lokalaorganisationer,sam- gan,
hällsområden, däribland social och vård, utbild- konsumentgrupper. omfattande konsumentorga-service Någon

bostäder. bl.a. räddningstjänstDessutom finnsning samt Sverige.är nisation inte i
kultur och fritid kommunala ansvarsområden.samt

Medel för genomförandekommunala AgendaDen ZI-verksamheten har inled-
bestått utarbeta lokala mål och handlings-ningsvis politiska besluteni och beslutsprocessemaDeatt O är av
för hållbar utveckling. Arbetet har fokuserats mycket betydelse för framgång arbetet hållbarpå iprogram stor mot

miljöfrågor innefattar områden hälsa, utveckling. Agendaarbetet har viktenäven visat påmen som attav
arbetslöshet och sociala frågor demokratifrâgor. utveckla demokratin och underlätta deltagan-samt invånarnas
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försvåraden lokala underifrånper- nell politik ofta uppfattats strid med ellerde beslutsprocessen. s.k.Deti stå i
för eller lokaltspektivet rekommenderades vid Riokonferensen hållbar utveckling, regionaltsom

ekonomiskaarbetet med Agenda har framgångsrikt Under 1990-talet har användningen21 sigvisat 0 avvara
kraftigtAgendaarbetet har fall utvecklats lokalt och där- styrmedel miljöområdet ökat Sverigeinom ii många som

flestefter förts den politiska hierarkin. Möjligheter till tillhör de länder världen har miljöskatteriiupp nu som
föraktivt avgifter. för försämrad konkurrenskraft detdeltagande den politiska beslutsprocessen och Oroni är en

förutsättning för kraft emellertid hämma landden finns det lokala landets industri kaniatt ettsom enga- egna om
införa styrmedel.skall kunna leva vidare och utvecklas. Parallellt det ekonomiska 1994ärgemanget ensamt attom

skattermed Agendaarbetet har bl. de städerna stod intäkterna från miljö- och energirelateradei störstaa.
Stockholm, för beräknas tillGöteborg och Malmö utvecklats 1998.3 % BNP. Dessa 3.7 °/ostiga årett system av

beslutsfunk- bräns-med stadsdelsnärnnder del Till de intäktspostema hör energiskatten påövertar störstasom en
dif-tidigare legat centralt kommunen. andra len och koldioxidskatten. skatterDeItioner i ärsamtsom som

svavel-kommuner andra till decentraliserad ferentierade med miljöaspekter grund bl.a.ärprövas vägar somen
beslutsprocess, föreningar, bya- bränslen, koldioxidskatten, energiskattenskatten påpåt.ex. attgenom engagera

för fordonsdrift och fordonskatten.lag direkt Agendaarbetet Målet utveckla bränsleni äretc. att
avfall tilldemokratin underlätta deltagande Odifferentierade miljöskatter skatternainvånarnas påärattgenom

beslutsprocessema ochoch minska avståndet mellan deponering och liksomi invå- på pånaturgrus momsen
haroch förtroendevalda. Olika aspekter skatteväxling Sverigepå itransporter.nare

tillsattaOtillräckliga har viktigt hinder undersökts den 1994årnärmaresetts ettresurser som av
dem arbetar med det lokala ZI-arbetet Skatteväxlingskommittén analyserat skattesystemetAgenda Iav som som

somliga det bl.a. hänsyn till effekterna sysselsättning,kommuner har åstadkomma med interna-varit svårt påatt
samarbete tionell konkurrenskraft och inkomstfördelning. kom-sektorsgränsema. Bristande och Iintresseöver
förankring och hos slutbetänkande föreslås ökadhos lokala politiker de nyligen lämnadetjänstemän i mitténs
lokala förvaltningarna ungefär ochhar konstaterats tredje- beskattning miljöskadlig verksamheti överutnytt-en av

fråndel kommunerna. Tydligare signaler central jandenivåav av resurser.
viktigtarbetet för hållbar utveckling lik- Miljökrav vid offentlig upphandlingprioriterat äratt är O ett annatom en

hela samhälletssamlat nationellt för hållbar utveckling för påskyndaSverigeinstrument i attettsom program
hållbart samhälle.har efterlysts under arbetets både och strukturomvandling riktningkommuner igång mot ettav
beräknadesideella har offentliga sektorns upphandlingtidigare 1994Som Denregering-organisationer. nämnts

för hållbar utveckling påbörjat till miljarder kronor och bety-Delegationen 300minstuppgå utgören engenom
offentligsamordning- Energifrågor dande del den handeln.och programarbete. svenska Lagenett samt av om

trafik infrastruktur för ställa miljökravoch exempel områden där upphandling inatio- visstpåär utrymme attger
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med fattigdom, befolkningstillväxt och snabb urbanise-samband med upphandling. direktivEn EUzsöversyn av
fortfarande Användningen fossila bräns-den politiska överenskommelsen EUzsaviseras i ring svåra.är avom

industriländema,femte rniljöpolitiska handlingsprogram syfte öka len stabiliseras visserligen långsamt ii att
utvecklingsländer. utsläppmöjligheterna miljöhänsyn med ökar delsamband Mångaiiatt ta avupp- men en

föroreningar fortsätter öka, särskilt utsläppen koldi-handling. att av
oxid har roll uppkomsten växthusef-Miljöledningssystem kommer införas viktigsuccessivt i9 att som en av
fekten. Snabb ekonomisk tillväxt utvecklingslän-den statliga förvaltningen. Miljöstyming statsför-inom i mångaav

effekter formvaltningen bygger näringslivet der kan ocksåpositivt negativa ipå principer i är men gesamma som
regionalmiljöföroreningar lokal och ochanpassad till den statliga verksamheten. på nivåsvåraärmen av

människors hälsa.har tjugotal pilotrnyndigheter påverkanRegeringen påutsett ett som
basen för de biologiskaskall påbörja utvecklingen miljöledningssystem och nedbrytningFortsatt natur-avav

och livsmedelsförsörjningenarbeta miljöanpassad upphandling. vilka ekonominmed påresurser
Utbildning vilar det allvarligaste hoten människans väl-och forskning längre tidsperspek-iO utgörutgör motett av

för färd framtiden. och knapphetenbasen utvecklingsarbetet hållbar utveckling. Ett Föroreningen påtiv i i söt-av
förstörelsen produktiv jord, utñsk-arbete har påbörjats med formulera kunskapsmål vattentillgångama,att avsom

fiskbestånden och för hårt nyttjande skogs-skall ökad förståelse för sambanden mellan livsstil ning avge en av
välfärd för länderna och föroch rniljö- och utvecklingsproblematiken. utbilda för mark reducerar grunden tillAtt

hållbar folkbildningsprojekt behöver framtida utveckling.utveckling är ett som
utbildningsväsendet Samtidigt finns det andra utvecklingstrendermobilisera bara det reguljärainte som ger

fortbildning potential bidra till hållbara utvecklingsmönster.också vuxenutbildning och olika slag.utan att meraav
har utvecklats demografiskt, eko-Sådan utbildning har håll bl. Många positivtinom regionerpå mångastartat a.

och socialt Födelsetalen har sjunkit snabbareför Agenda 21-arbetet och vid företag nomiskt änstörreramen men
flertalet utvecklingsregionema. födelse-mycket fortfarande Betydande Högainsat- iåterstår sig väntatatt ta avan.

alltjämt antal länder därhar för miljöutbildning tal består dockuniversite- igjorts integrera i ett naturresurserattser
skog och fiske fortfarande domi-studieplaner. jordbruksmark, ärtens som

källor för den nationella välfärden.nerande
Svenska prioriteringar inför det mötet medextra länder har utbildning och hälsa förbättratsI många

1997FN:s Generalförsamling genomförandetom av kraftigt ekonomiska utsikterna sikt förDe positivapåär
Agenda 21 flesta utvecklingsområdena. Ekonomisk tillväxtde av ger

för miljövård krävs för undvika för-inför General- dengeneralsekreterarensAv attrapport resurser som
begränsar användningenförsamlingens UNGASS framgår giftning och föroreninghotenmöteextra att som av

finns förebyg-alltjämt Problemen Behovmiljö och utveckling kvarstår. investeringar inaturresursema.mot av
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ochskogsbrukocheffek-möjliggöraoch för marina sötvattenresurser,miljövårdsåtgärdergande ett resurseratt
riskmini-bebyggelseochmarkanvändningÄven hållbarsådana samtresursutnyttjande. investeringar ärtivt om

kernikaliehantering.vidåtgärderregel billigaredeinitialt meringikostsamma änär som
för denregelverketbörMiljöhänsyn inter-iförändringar integrerasefterhand Andra 0ärägtpositiva rumsom

utveckling.hållbar Dettaför främjahandelnnationellaökad demokrati.ochteknologiska attinnovationer
u-ländernasförbättraförbetydelsekan haförförutsättningarunikahar skapat även attRioprocessen att

exportrnöjligheter.problem. 50-100globalalångsiktiga De närmasteangripa
globallivsnödvändigöverlev- utsättslångsiktigamänsklighetens Sötvattenföravgörande är0 somresursåren enär

kvalitetochtillgångvad gällerbådeökande tryckförochmänniskornas kreativitetenskildanad initiativ-De ett
livsrnedelsför-för klaranyckelfaktor blaförändring-nödvändiga Vattenför attkraft viktigt ärincitamentär enett

jorden. Vidbefolkningväxandeförstödja påsyfta tillinternationella arbetet sörjningenDet mäste att enar.
för håll-kommissionenbehandlasskallekonomisksocial och UNGASSekologisk,präglassamhällen en avavsom

globalbegärddettaCSD tillutvecklingbar mötehållbarhet
dettasvenskaDenvid det regeringenvikt attläggersvenska vatteninventering.Den anserregeringen extrastor0

förslag tillmedslutsatsermedföljasuppfölj- arbeteförgeneralförsamlingmed måsteFNzs juni i åri uppmötet
handlingsprogram.internationelltbasisåtgärderbeslutRiokonferensens Mötet på ettväntas storning avav

mellanstatligadenarbetedetvälkomnargenomfö- Sverigefortsattabetydelse för de Oansträngningama att som
sida hoppassvenskIPFskogspanelen viFrånfrånrekommendationerna Rio-besluten och uträttar.ra

till ytterligarelederbeslutskall fattagloba-förhandlingar UNGASSkommandekonferensen liksom att somom
Skogenskogsfrågor.överenskommelserinternationellakom- iVid detutvecklingsfrågor.miljö-och mötetextra

utveckling ochmed hållbararbetetnyckelområdefrågorhandförsta isvensk sidafrån prioriteras är ettiattmer
ekonomiskaviktigaocksåskogsfrågomahandel-och konsumtionsmönster,produktionsrörande representerar

kemikalier.skog Storoch miljö, intressen.samtsötvatten, upp-
förutsätterföroreningarfrånvattentillgångarSkyddfattig-fästas vid kampenocksåmärksamhet Omotmåste av
särskiltkemikaliehanteringen,säkerhetförstärkthållbarför närarbetetroll ikvinnornasstärkadom, iatt enen

stabilaochväxtskyddsmedelgällerdet PCB,miljöansvar.militärens vissautveckling orga-samt
viktigtskföroreningar Ettkemiska POP:s.niska äroch produktions- steghållbara konsumtions-Utveckling0 av , överenskommelsebindandelegaltarbetethärI-ländema harfortsatt höghar på omprioritet ett enmönster

stabilautsläppokontrollerademedRiskernaoch kon-livsstilar POP:s.ohållbaraföre och ändra avattansvar
till noll.reducerasorganiskabiståndssamar-har också måsteHög ämnenprioritetsumtionsmönster.

säkerhetspo-vidavseendefäster ocksåförhandlingsprogramoch Sverigeutveckla metoder attförbetet stortOatt
utvecklingsfrågomaochmiljö-litiska aspekter i vissajord-inkl.medhushållning påeffektivisera naturesurser,att
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beaktas liksom arbetetregioner den militärainomatt
sektorn med riktlinjer för miljöpolicy fortsätter.en

fattigdomenKampen utvecklingsregioneri vissamot
fortsätta Dessamåste stödjasansträngningar måste av

den internationella gemenskapen förnyadegenom
målet industriländemaansträngningar nåatt att avsätter

till0,7 utvecklings-0/0 BNP och biståndsarbete.av
Vidare bör sökandet efter finansieringskällor fortsät-nya

och den sektorns hållbarprivata utveck-ta investeringar i
ling öka.

Sverige verka förO UNGASS skallatt attavser ettge
starkt stöd till den globala miljöfonden GEF. Fonden
används för finansiera åtgärder med syfte minskaatt att
de globala miljöproblemen. också möjlighetDen attger
finansiera och åtgärda oförutsedda sådana behov.vissa I
de kommande påfyllnadsförhandlingama bör resultaten
från generalförsamlingens beaktas.extra möte

Montrealprotokollets multilaterala fondO har avgörande
betydelse för genomförandet u-ländemas åtagandenav

Montrealprotokollet fortsattinom Sverige attavser ge
starkt stöd till fonden.
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wwwKommittédirektiv
M

Agenda 2 1-kommittén Dir.

1995 :34

Beslut vid regeringssammanträde den 16 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté för hållbar utveckling tillkallas för medverkaatt
i arbetet med utveckla, fördjupa förankraoch Agenda 21att
och för medverka inför utarbetandet Sveriges tillatt rapportav
FN generalförsamling hållbar utveckling år 1997.extra:s om

Bakgrund

Vid FN konferens miljö och utveckling i Rio de Janeiro:s om
år 1992 UNCED Agenda 21, långsiktig hand-antogs en
lingsplan för hållbar utveckling.

Agenda 21 innehåller 40 kapitel handlingsprogrammed och
riktlinjer för individuellt, lokalt, nationellt internationelltoch
handlande under detta sekel och in i det 21:aresten av
århundradet. Agenda 21 uppdrag till allaär regeringar,ett
kommuner, och individer i samhället arbeta förattgrupper
målet hållbar utveckling, fattigdom och undanröjaom utrotaen
hoten miljön. Betydelsen demokrati och medverkanmot iav
beslutsprocessen understryks liksom individers och olikaav
folkgruppers och medverkan i genomförandet.ansvar

Agenda 21 föremål för bred remissbehandlingvar en som
låg till grund för propositionen Med sikte hållbarpå utveckling
prop. 1993/942111. I propositionen föreslogs vissa grund-
läggande element i nationell strategi för hållbar utveckling,en
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21. samtidigt denna strategisvensk Agenda Det fastslogs atten
fortlöpande enlighet medskall utvecklas. Riksdagen beslöt i
förslagen.

haFN:s generalförsamling kommer 1997år extraatt en
rapportering skallsession grundval bl.a. ländernaspåsom av

UNCED ochvärdera genomförandet besluten från angeav
riktlinjerna till hållbarför det fortsatta arbetet med övergången
utveckling.

Riksdagen har understrukit betydelsen kommunernasav
utveckling prop.medverkan i arbetet för hållbaren

och1992/93:180, bet. l992/93:J0U14, rskr. l992l93z344
l993/94:256.1993/94:JOU18,1993/942111, bet. rskr.prop.

arbetetSverige kommunerna redan påbörjatI har merparten av
21.med handlingsplaner för hållbar utveckling i Agendalokala

näringsliv,Detta i dialog och samarbete med medborgare,görs
ideella får varje invånare, kommu-föreningar m.ñ. På så sätt

idéer ochnala myndigheter m.ñ. möjlighet själv bidra medatt
förslag bli hållbar.till hur utveckling skall kunnakommunens

Uppdraget

i mednationell kommitté inrättas för medverka arbetetEn att
Agenda 21förankra arbetet medutveckla, fördjupa ochatt

inför generaltörsamling 1997.FN extra:s
Kommittén skall:

lokal,informerad arbetet i myndigheter påHålla sig om
näringslivetregional och nationell nivå i föreningar ochsamt

uppföljningenmed utforma lokala Agenda 21 och medatt av
UNCED. Kommittén skall medverka till mångaatt engageras
i exempel sprids, främstdetta arbete och till godaatt genom

med olika intressenter.konferenser, seminarier och samtal
vid det frivilligaSärskild vikt skall kommittén där lägga

arbetet.
skall föreläggasGe regeringen för denunderlag rapport som

Underlagetden generalförsamling.sessionen med FNextra :s
kommitinnehålla beskrivning långt harskall hur manen av
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inom olika delar det svenska samhället för målennäattav om
hållbar utveckling. Kommittén skall här hur destämma av
miljömål riksdagen beslutat uppfylls och hur aktörerolikasom
kan medverka i arbetet.

Underlag för arbetet bör bl.a.:vara
Den UNCED Agenda 21antagnaav-
Kommunernas mil. arbete med lokala Agenda 21upprättaatt-
EU:s 5:e miljöhandlingsprogram-
Av riksdagen miljömål och handlingsprogramantagna-
Regeringens skrivelse Miljön värt skr.gemensamma ansvar-
1994/95: 120
Svenska åtaganden i det internationella miljöarbetet-
Länsstyrelsernas miljövärdsarbete och strategier för miljö--

vården i länen
Kommittén skall lämpligtpå hälla sig informeradsätt om

utvecklingen globaladet miljösamarbetet och särskilt deav
frågor aktuella i uppföljningenär UNCED inom FNsom av :s
olika och andra forum.organ

Kommittén skall särskilt samråda med Statens naturvårds-
verk och i tillämpliga delar med Riksantikvarieämbetet,
Boverket, Kemikalieinspektionen, Folkhälsoinstitutet, NUTEK,
Miljövärdsberedningen Jo l968:A, Kretsloppsdelegationen
M l993:A, Energikommissionen N 1994:04 och Kommuni-
kationskommittén K 1995:01.

Kommittén skall beakta det regionalpolitiska direktivet dir.
1992:50 redovisa regionalpolitiska konsekvenser.attom
Kommittén skall beakta direktivet till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23.att

Kommittén skall ha slutfört sitt arbete före FN:s extra
generalförsamling 1997.

Miljödepartementet
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l detta Emtänkande lamnai lvatlollallttällililllléll tor /ägenda tors sig
till atgärder töioch stralegiiár del fortsatta arbetet med Agenda 21.
Koirtinitteri cicksa översikt det Agiáandasvenska 2 arbetetger en av

olika äalTlhällsSelá Raimorten aven exempel, trämstinom. tarorer. upp
pá lokala hainitiativ for lbar utveckling.

Efter FNzs Riokonterens 1992 har arbetet för lmljö habättre och
bar isitveckling tatt ett brett geanomslag i hela det svenska samhället.
Agenda 21, det handlingsprograniiriet fränstora Rio, har varit en
inspirationskälla och viktigtett verktyg i detta arbete.

Framförallt: kommunerna har Agenda tättZlearbetet spridningstorl
och både enskildasängagei-at medborgare olika lokalasamt aktörer.
i hela landet har ideella organisationer. företag och myndigheter

olika nivåer deltagit i arbetet.

Den törsta fasen i det svenska Agenda âlsarbetet har varit en
trarngáiwg, återstårsamtidigt mycket Fäñrhoppningsvisatt göra.som

kan denna blirapport inspirationskälla i det fortsatta arbetet.en.

Fotografiernaomslag:

bl illaii lvñiiilslreiiiill-leiliiiuill

lila lllllril; zhlixisriiliiiii iliiiii

låriiigtllcdläizigNiitiirhilrl

lnrlustritclogralrin/illi

StallaiiWirlstraiitçl,Nriilllll.l

FLTPica ikoporrei: lx.lliiifilllg är rjxenmelettl
iiiilioa ipassadombyggnad lororlsoinráarteri.Slllfripa av

Stallanii.iilslreiiiit.Natiirljiiçl

TomasSoçlergicézi.lvlira

lll- -- l-.l Q. Äli lx-, l


