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Agenda 2030
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Bild lånad av Stockholm Resilience Centre

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

17 mål, tre principer:
• Odelbara (avvägning, 

målkonflikter, synergier
• Universella
• Ingen ska lämnas utanför 

(delaktighet, samverkan)



Bild lånad av Stockholm Resilience Centre

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Övergripande 
riksdagsmål
Sverige ska genomföra 
Agenda 2030 för en 
ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Agenda 2030 genomförs 
inom ordinarie strukturer 
för styrning och 
organisering och med 
utgångspunkt i 
riksdagsbundna mål, 
däribland miljömålen 



Miljömålen efter 2020 - budskap

- Miljömålen (generationsmålet, miljökvalitetsmålen 
och etappmålen) är ledstjärnan

- Miljömålen är fortsatt aktuella
- Sikte på 2030
- Nyckel för ett hållbart Sverige
- Miljömålen är en del av Agenda 2030





Mål 12: 

12.3 Halvera matsvinnet i världen

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

12.5 Minska mängden avfall markant

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Mål 3:

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till 

följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Mål 8:

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion 

och produktion

Mål 11:

11.6 Minska städers miljöpåverkan
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Globala mål och delmål - avfall/cirkularitet



Generationsmålet

Miljökvalitetsmålen: God bebyggd miljö, 

Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö m.fl.

Etappmålen (nu 20 st, fler på väg):

• Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och 
förbereds för återanvändning 2025

• Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och 
förbereds för återanvändning 2025

• Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall
2023 

• Återanvändning av förpackningar 2030 

• Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall
2025
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Miljömålen - avfall/cirkularitet

https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/mer-bygg--och-rivningsavfall-materialatervinns-och-forbereds-for-ateranvandning/
https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/oka-andelen-kommunalt-avfall-som-materialatervinns-och-forbereds-for-ateranvandning/
https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/okad-utsortering-och-biologisk-behandling-av-matavfall/
https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/ateranvandning-av-forpackningar/
https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/minskat-matsvinn/


Regeringens strategi för cirkulär ekonomi

• Vision

• Ett samhälle där resurser används 
effektivt i giftfria cirkulära flöden och 
ersätter jungfruliga material. 

• Övergripande mål

• Omställningen till en cirkulär ekonomi ska 
bidra till att nå miljö- och klimatmålen 
samt de globala målen i Agenda 2030



Fokusområden som bedöms 

vara av särskild vikt för att 

nå visionen
• Cirkulär ekonomi genom hållbar 

produktion och produktdesign

• Cirkulär ekonomi genom hållbara 
sätt att konsumera och använda 
material, produkter och tjänster

• Cirkulär ekonomi genom giftfria och 
cirkulära kretslopp

• Cirkulär ekonomi som drivkraft för 
näringsliv och andra aktörer genom 
åtgärder som främjar innovation och 
cirkulära affärsmodeller.



100 åtgärder för ökad resurshushållning

Uppdrag ges till:

• Naturvårdsverket (NV)

• Länsstyrelserna (Lst)

• Kommunerna (Kn)

• Kemikalieinspektionen 
(KEMI)

• Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV)

• Statens Livsmedelsverk 
(SLV)

• Energimyndigheten (EM)

• Statens Geologiska 
Undersökning (SGU) 

• Boverket (BoV)

• Lantmäteriet (LM)

• Svenska 
Standardiseringsförbundet (SvSf)

• Konsumentverket (KoV)

• Skatteverket (SkV)

• Upphandlingsmyndigheten (UM)

• Myndigheten för Yrkeshögskolor 
(MYH)

• Vinnova, Formas, RISE m.fl (FoU)

• Miljömålsberedningen (MM)

• Allmänheten 

Genom handlingsplanen lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av 

samhället. 



Länsstyrens uppdrag av betydelse för 

avfallsplanering

• Miljötillsyn

• Miljömål

• Energi och klimat

• Agenda 2030

• Cirkulär ekonomi



Länsstyrelseinstruktionen

6 § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet 

och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid 

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Länsstyrelsen ska särskilt

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,

2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med 

bred förankring i länet för att nå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen,

3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får 

genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det 

regionala tillväxtarbetet.

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till 

Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som 

behövs.



Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag 

energi och klimat

”Länsstyrelserna ska mot bakgrund av de energi- och 
klimatpolitiska målen samordna och leda det regionala 
arbetet inom relevanta ansvarsområden. I uppdraget ingår 
att: 

• genomföra de regionala energi- och 
klimatstrategierna, 

• främja fossilfria transporter
• verka för effektiva klimatinvesteringar
• verka för att öka andelen förnybar energi”



Länsstyrelsernas Agenda 2030-uppdrag

Regleringsbrevsuppdraget 2021:

”Länsstyrelserna ska främja arbetet med 
Agenda 2030 och i samverkan med andra 
aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s 
globala mål för hållbar utveckling på en 
regional och lokal nivå samt redovisa 
utvecklingen i respektive län.” 



Cirkulär ekonomi – nytt uppdrag i 

länsstyrelsernas RB 2021
7. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser inom relevanta 
verksamhetsområden som särskilt bidragit till omställningen 
till en cirkulär ekonomi.

Ett första uppdrag i anslutning till regeringens strategi/ 
handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Länsstyrelsen berörs av cirkulär ekonomi!
Uppdrag/verksamheter:
• Främjande: miljömål, energi/klimat, hållbar tillväxt och 

landsbygdsutveckling.
• Myndighet: tillsyn, prövning, planering.

Samverkan med andra regionala aktörer: region, kommun, 
näringsliv.



Dalarnas miljömålsarbete

Årlig miljömålsuppföljning lämnas 
30 november
https://www.rus.se/regional-arlig-
uppfoljning/dalarnas-lan/

Åtgärdsprogram 2018-2022
- Där avfallsplanernas 
gemensamma mål och åtgärder 
ingår.

2022 - bokslut på det program 
som varit och påbörja processen 
med att ta fram ett nytt.

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/dalarnas-lan/


Dalarnas regionala 

energi- och klimatstrategi
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Och

Dalastrategin 2030 
– Tillsammans för ett 
hållbart Dalarna
• Ett klimatsmart Dalarna



Bidra till nationella målen 2045:

• 85 % utsläppsminskning

• 70 % utsläppsminskning i transportsektorn 
till år 2030

• 100 % förnybar elproduktion till år 2040

• 50 % effektivare energianvändning till år 
2030



Regionalt ledarskap för 
genomförande av Dalarnas 
energi- och klimatarbete. 
Nybildat energi- och klimatråd.

Sektorsindelning för 
genomförande
- Färdplaner för varje sektor för 
hur vi tar oss till målen

Energiintelligent Dalarna



Färdplaner

En plan för hur vi ska nå målen inom varje sektor
- att fatta beslut och prioritera utifrån

• Skapa engagemang lika viktigt som den färdiga planen

• Innehåll: Nuläge, utmaningar, möjligheter, mål, handlingsplan, 
åtaganden av aktörer

• Sektorsfärdplaner (antas av EID) och branschfärdplaner (ägs 
av branschen)

• Stöd till färdplaneansvariga från länsstyrelsen och Region 
Dalarna



Konsumtion och cirkulär ekonomi
Planer/strategier

Plan för cirkulär ekonomi (Region Dalarna)

Genomförande
• Hållbar upphandling
• Avfallsplanering och avfallsförebyggande

BEHOV

• Färdplan för Konsumtion

• Storskaligt genomförande

Ingår

• Privat och offentlig 

konsumtion och inköp

• Handelns inköp

• Handelns ansvar för 

hållbar konsumtion

• Både inom och utom 

landets påverkan!



Nya varor och tjänster

Planer och strategier

Strategi för smart specialisering (Region Dalarna). 

Genomförande
• Dalarna Science Park
• Energikompetenscentrum
• Sustainable Steel Region
• Samarkand/HVV
• Byggdialog Dalarna
• IUC

BEHOV
Färdplan för genomförande av smart specialisering

Ingår

• Produktutveckling 
och innovation

• Livscykelperspektiv 
och ekodesign

• Cirkulär ekonomi



Tack!

Länsstyrelsemedverkan i regionala 
avfallsplanegruppen:

magnus.eriksson@lansstyrelsen.se

maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Ytterligare kontakt Länsstyrelsen Dalarna

Miljömål och Agenda 2030: Therese Lasses

Energi och klimat: Marit Ragnarsson
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