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Generellt instämmer FOI i att en översyn av miljömålen varit nödvändig.
Rubricerade remiss-dokument omfattar sammantaget närmare 630 sidor
vilket begränsar möjligheten för en utomstående läsare att med rimlig
arbetsinsats sätta sig in i textmaterialet och själv extrahera ut förändringar och
tillägg. FOI efterlyser därför en nedkortad och förenklad rapport där
huvuddragen i båda dokumenten har samordnats. I denna borde särskilt lyftas
fram funna brister och svagheter i det gamla miljömålssystemet jämte
förslagen på förbättringar. En förenklad rapport skulle även kunna tjänstgöra
som en handledning för exempelvis handläggare på kommuner och
länsstyrelser.
Flera av etappmålen och preciserade miljökvalitetsmål är otydliga och svåra
att följa upp. Miljömål bör vara realistiska, ha en tidsplan och i görligaste mån
kunna mätas. Detta betyder alltså att man bör ha en idé om hur vägen dit ser ut,
hur lång restiden blir och när man är framme. Som ett exempel, kan nämnas
preciseringen under kvalitetsmål 3. Användningen av särskilt farliga ämnen
har upphört. Där anges att användningen av bly så långt som möjligt ska ha
upphört. Hur ser vägen dit ut? Är metalliskt bly lika miljöfarligt som organiska
blyföreningar? Ska exempelvis metalliskt bly som förekommer i balansvikter,
fordonsbatterier, ammunition etc. ersättas av någon annan metall?
Vilka styrmedel behövs i så fall för att stimulera en sådan substitution?
Vilket mätetal talar om när användningen av bly ”så långt som möjligt
upphört”? Är det realistiskt att målet uppnås 2020? Ett sådant bakomliggande
resonemang hade varit värdefullt för att finna inriktningen av det arbete som
behöver göras för att uppnå målen.
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Beslut i detta ärende har fattats av tjf GD Susanne Moberg. Laborator Ulf
Qvarfort och forskningsledare Jan Sjöström har medverkat, den senare tillika
FOIs miljöhandläggare och föredragande i ärendet.

För FOI,
Susanne Moberg
Tjf GD
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