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Syftar till att 

•  ta fram ny kunskap om det svenska systemet för 
miljökvalitetsnormer (uppbyggnad, tillämpning och uppfattning) 

 
•  analysera tillkortakommanden och problem relaterade till 

nuvarande svenska rättsliga och administrativa MKN-system 

•  ta fram kunskap om andra länders MKN-system 
 
•  föreslå hur ett MKN system som medverkar till att miljökvalitetsmål 

uppnås på det mest kostnadseffektiva sättet samtidigt som det 
uppfattas som legitimt av aktörer 
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Förändringar i  
miljökvaliteten 

Verksamhetsutövare och hushåll 

Beslut om anpassning och val av fysiska åtgärder 

Återkoppling 

Myndigheter                   och domstolar 
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Andra rättsliga instrument 
 t.ex. tillståndsprövning Åtgärdsprogram 
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Idag vill vi: 

•  Beskriva problem och alternativa förändringar av systemet 
med miljökvalitetsnormer  

1.   Olika typer av miljökvalitetskrav 
2.   Åtgärdsprogrammen 
3.   Genomförandet av miljökvalitetskrav vid tillsyn, 

tillstånd och planering 
4.   Myndigheternas och vattenrådens roller vid 

genomförandet av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram 

•  Diskutera resultaten och fånga upp problem och förändringar 
som vi inte berört 
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Du kan få mer information: 
•  Artiklar m.m. finns på www.speqs.se 
•  Boken Panta rei om miljökvalitetsnormer finns tillgänglig idag 

men kan också beställas via SPEQS hemsida 
•  Slutrapporten kommer läggas upp på hemsidan och tryckas 

Du kan ge oss synpunkter: 
•  I diskussionerna under dagen 
• Mentometerfrågor  
•  Enkät som öppnar i slutet av dagen med möjlighet att 

kommentera förslagen  
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