
 

 YTTRANDE Vårt dnr: 
18/00073 

 

 2018-03-16 Ert dnr: 
M2017/03247/R 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Sektionen för planering, säkerhet och 

miljö 

Kerstin Blom Bokliden 
 
 

Miljö- och energidepartementet 

10333 STOCKHOLM 

 

Luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om 

minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting 

 tillstyrker förslaget till ny förordning om luftvårdsprogram till luft och att 

kommunerna ska lämna in för dem tillgängliga uppgifter 

 anser att kontakt främst ska ske med de kommuner som har beslut om 

åtgärdsprogram och därefter med luftvårdsförbunden där så är möjligt 

 anser att även kommunala experter bör bjudas in till de expertgrupper som 

kommer att inrättas  

 anser att det är bra att Naturvårdsverket är ansvarigt för att tillgängliggöra 

information för allmänheten och berörda myndigheter 

 förutsätter att Naturvårdsverket i god tid kontaktar de kommuner som kan ha 

relevanta tillgängliga uppgifter att tillföra 

 

Luftvårdsprogram 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig bakom att Naturvårdsverket ska 

samordna och ta fram underlag inför regeringens beslut om nationellt 

luftvårdsprogram.  

SKL anser att det är viktigt att Naturvårdsverket optimerar kontakterna med 

kommunerna vid begäran om uppgifter. SKL anser att uppgiftslämningen i första hand 

ska ske via luftvårdsförbunden där så finns, och i andra hand i direktkontakt med 

berörd kommun. I det första luftvårdsprogrammet kommer fokus enligt 

Naturvårdsverket att ligga på utsläppsminskade åtgärder för kvävedioxider och 

ammoniak. De kommuner som främst är berörda är de som har åtgärdsprogram inom 

luftområdet. I dagsläget är det ett tiotal kommuner. Det är bra, anser SKL att 

Naturvårdsverket räknar med att inte samtliga kommuner kommer att bli berörda. Det 

är viktigt menar förbundet att Naturvårdsverket väljer vilka kommuner man kontaktar. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningar får berörda kommuner räkna med att lägga ned 

1-2 personveckor per år i arbetsinsatser. 

Flexibilitetsbestämmelser 
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SKL ställer sig bakom att det är regeringen som fattar beslut om användandet av 

flexibilitetsbestämmelserna och därefter informerar kommissionen.  

Miljöövervakning av ekosystemeffekter 

SKL tillstyrker att Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten 

ska ansvara för att övervakningen av olika ekosystemeffekter utförs och det bör tydligt 

framgå vilket ansvar respektive myndighet har. För att säkerställa att samordningen 

och miljöövervakningen genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt föreslås att 

en nationell expertgrupp med berörda aktörer tillsätts för att se till att samordningen 

underlättas. SKL anser att om så är relevant att även representanter från den lokala 

nivån kan ingå, särskilt inom luft- och vattenområdet.   

 

Tillgängliggörande av information  

SKL ställer sig bakom att Naturvårdsverket ansvarar för att den information som 

enligt direktivet ska tillgängliggöras för berörda myndigheter och allmänhet finns på 

publik webbplats.  

Konsekvenser 

SKL är positivt till den ambitionsnivå som föreslås vid implementering av direktivet. 

SKL anser att det är bra att Naturvårdsverket kommer att lägga mer resurser än 

tidigare på miljöövervakning av ekosystemeffekter. Det är angeläget att 

Naturvårdsverket tar tillvara på de överlappande insatserna som finns vid uppföljning 

av miljö-kvalitetsnormer för utomhusluft, åtgärdsprogram, miljömålsarbetet samt 

klimatlag.  
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