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Boende och byggande
http://regeringen.se/sb/d/1932
Boende och byggande
  Budget för bostadspolitiken
  Bostadsfrågor
  Buller
  Hållbar samhällsplanering
  Inomhusmiljö
  Luftföroreningar
  Plan- och bygglagen, PBL

Boendet är centralt för alla människor då den utgör en plattform  
för såväl den egna privata sfären som det sociala och 
yrkesmässiga livet. Bostaden är ofta ett uttryck för den egna 
identiteten. Det är viktigt att det finns valfrihet på 
bostadsmarknaderna som möter människors behov och 
önskemål om hur de vill bo.

Bostadsförsörjning
Människor ska ges goda förutsättningar att kunna etablera sig 
på bostadsmarknaderna i bostäder med rimliga/skäliga 
boendekostnader. En målsättning ska vara levande 
boendemiljöer som främjar integration i boendet 

Bostadsmarknader
Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila 
regelverk samt med sunda och förutsägbara villkor för 
byggande, ägande och förvaltning av bostäder i alla 
upplåtelseformer är målsättningen. Bostäder med god kvalitet 
ska eftersträvas och konkurrens skall råda inom byggsektorn 
och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av efterfrågan och 
bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. 

Hållbar samhällsplanering
En hållbar samhällsplanering ska ge förutsättningar för en från 
social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden och en 

långsiktigt god hushållning med naturresurser och samtidigt 
skapa förutsättningar för ett hållbart byggande och en god 
ekonomisk tillväxt. 

Byggande
Byggande och byggnader bidrar avsevärt till en hållbar 
utveckling genom en långsiktivt effektiv användning av resurser,  
som inkluderar material och energi. Hållbara byggnader måste 
under sin användningstid uppfylla de tekniska 
egenskapskraven, god inomhusmiljö och med beaktande av ett 
livscykelperspektiv.

Senaste publikationer
  Upplåtelse av den egna bostaden Statens offentliga 

utredningar (SOU), 1 oktober 2007 
  Utmärkt! Samhällsbyggnad - slutrapport från 

Byggkommittén Statens offentliga utredningar (SOU), 
19 juli 2007 

  Reformerad beskattning av bostäder Promemoria, 26 
juni 2007 

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatpersoners 
upplåtelse av den egna bostaden Informationsmaterial, 
12 juni 2007 

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans 
villkor Informationsmaterial, 11 juni 2007 

  Statliga kreditgarantier för att underlätta etablering i 
bostadsrätter och egnahem för förstagångsköpare 
Promemoria, 1 juni 2007 

  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren
  Mats Odell
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
  Finansdepartementet
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Förvärvsgarantier och 
hyresgarantier

http://regeringen.se/sb/d/9763

  Förvärvsgarantier och hyresgarantier
  Avskaffande av produktionsstödet
  Internationellt samarbete om bostadsfrågor

Förvärvsgarantier
Förvärvsgarantier innebär att staten ska kunna ställa ut 
kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till 
enskilda för köp av bostad.

Förvärvsgarantin gäller för förstagångsköpares räntebetalningar 
upp till 100 000 kronor under högst tio år vid lån till 
permanentbostad, t.ex. bostadsrätt eller egnahem. Syftet med 
garantin är att underlätta etablering och skapa ökad valfrihet för  
konsumenterna på bostadsmarknaden. Förslaget bedöms 
framför allt få effekt för ungdomar och hyresgäster i områden 
där ombildning till bostadsrätt är aktuellt. Regeringen avser att 
redovisa mer detaljerade förutsättningar för förvärvsgarantin i 
en förordning.

Hyresgarantier
Ett statligt bidrag ges till kommuner som gått i borgen för 
enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad 
(kommunala hyresgarantier).

Bidrag lämnas med 5 000 kronor per hyresgaranti som 
kommuner efter behovsprövning lämnat för enskilda hushåll 
som saknar ett självständigt boende. En förutsättning skall vara 

att de hushåll för vilka garantierna lämnats har fått en bostad 
med hyresrätt och besittningsskydd samt att hyresgarantin 
omfattar minst sex månadshyror. Bidrag ges till hyresgarantier 
som lämnas från och med den 1 juli 2007. Bidraget beslutas av 
Statens bostadskreditnämnd (BKN). 

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Alla virtuella domäner

LADDA NER
  Ur budgetpropositionen för 2008: Statliga 

kreditgarantier för att underlätta förstagångsköpares 
förvärv av bostad (pdf 34 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Statens bostadskreditnämnd
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Hållbar samhällsplanering

http://regeringen.se/sb/d/3358

  Plan- och bygglagen, PBL

Vid planering, byggande och förvaltning ska en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för 
verksamheten. Samhällsplanering och regelverken för området 
ska vara ändamålsenliga för att främja utveckling av 
verksamheter och näringsliv enligt dessa grunder.

En god bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen. Det 
innebär bland annat att byggnader och anläggningar ska 
utformas på ett miljöanpassat sätt, att människor inte ska 
utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Den byggda miljön är viktig för att tillfredsställa grundläggande 
behov i samhället. I detta ingår väl fungerande byggnader, det 
vill säga bostäder och annan infrastruktur. Den byggda miljön 
förutsätts fortlöpande anpassas till utvecklingen i samhället.

Miljömålet God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och häl-sosam livsmiljö samt medverka 
till en god regio-nal och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.

I miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150) föreslås att sju 
delmål ska ange inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta 
miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller 
planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
buller, uttag av naturgrus, avfall, energianvändning med mera i 
byggnader samt inomhusmiljö.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987. Syftet var att få 
en samlad och överskådlig plan- och bygglag. Under tre års tid 
har en parlamentarisk kommitté gjort en översyn av plan- och 
bygglagstiftningen. PBL-kommittén överlämnade sitt 
slutbetänkande "Får jag lov? - Om planering och 
byggande" (SOU 2005:77) till dåvarande 
samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005. 
Betänkandet skickades ut på en bred remiss, bland annat till 
samtliga kommuner, och flera propositioner lämnades under 
2007. Läs mer under länken till vänster.

Lantmäteriverksamhet
Lantmäteriverksamheten förser samhället, privatpersoner och 
företag m.fl. med geografisk information och 
fastighetsinformation samt ansvarar för indelningen och 
förändringar av landets fastigheter. Dessa verksamheter utgör 
en viktig del av samhällets infrastruktur och skapar effektivitets- 
och kvalitetsvinster inom många centrala samhällssektorer.

Geografisk information
Den geografiska informationen består av kartor, flyg- och 
satellitbilder samt databaser som innehåller information om 
olika företeelser i landskapet - t.ex. sjöar, vägar, höjdkurvor och 
tätorter. Informationen samlas in genom att mäta in var olika 
företeelser är belägna på markytan. Informationen uppdateras 
kontinuerligt och görs tillgänglig via återförsäljare och genom e-
tjänster. I traditionell form utgörs informationen av 
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fastighetskartan, terrängkartan, vägkartan, fjällkartan och 
Sverigekartan. Genom geografisk informationsteknik (GIT) kan 
informationen kopplas till andra informationskällor - t.ex. 
befolkningsregistret. Härigenom kan olika analyser göras om 
t.ex. lämpliga skolvägar, befolkade områden med 
översvämningsrisker. En tillämpning som blivit allt mer vanlig 
under senare år är kopplingen till GPS varigenom man på en 
digital karta kan ange läget på en bestämd mottagare.

Fastighetsinformation
I Sverige finns ca 3,2 miljoner fastigheter. Information om dessa 
fastigheter finns samlade i ett nationellt fastighetsregister som 
innehåller grunden för samhällets fastighetsinformation. 
Fastighetsregistret innehåller specifika uppgifter om fastigheten 
som sådan, dess namn, adress, area och vissa uppgifter om 
rättigheter som är knutna till respektive belastar den. Registret 
innehåller också uppgifter om ägare och 
inteckningsförhållanden, erlagda köpeskillingar samt 
taxeringsuppgifter. Genom att sammanställa uppgifter om en 
viss typ av fastigheter kan t.ex. prisnivån på villor eller 
prisutvecklingen på fritidshus följas inom olika delar av landet. 
Fastighetsregistret hör också fastighetsregisterkartan som 
redovisar fastigheternas belägenhet och de planer och 
bestämmelser som berör det aktuella området. Registret utgör 
en förutsättning för en effektiv fastighetsmarknad och utgör 
grunden för att en köpare ska kunna få lagfart på en förvärvad 
fastighet och att kunna belåna den. Eftersom Sverige har 
register med entydigt, säkert definierade fastigheter och 
uppgifter om ägare, taxeringsvärden etc. som garanteras av 
staten har vi ett, relativt andra länder, enhetligt och smidigt 
system för överlåtelser, upplåtelser och inteckningar av 
fastigheter.

Fastighetsbildning
Lantmäteriverksamheten omfattar också ansvaret för 
indelningen och förändringen av landets fastigheter. 
Indelningen redovisas på den ovan nämnda 
fastighetsregisterkartan. Förändringar av fastighetsindelningen 
sker bland annat genom avstyckning av nya tomter eller genom 
förflyttning av en gräns mellan två fastigheter. 
Fastighetsbildningsverksamhet bedrivs inom 21 statliga och 38 
kommunala lantmäterimyndigheter. Fastighetsbildning sker i 
en förrättning under ledning av en förrättningslantmätare. De 
beslut som fattas vid en lantmäteriförrättning är bindande för 
markägarna och beslut kan också fattas mot markägarnas vilja. 
Lantmäteriförrättning används också för att ge samhället 
tillgång till mark i samband med till exempel 
infrastrukturprojekt. Detta gör det bland annat möjligt att 
komplettera befintliga hus med ytterligare våningsplan och att 
bilda en särskild fastighet för dessa. Vidare kan spårområden 
byggas över med bostäder och affärs- och kontorsgallerior och 
befintliga parkeringsgarage byggas om för andra ändamål.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Läs mer om inomhusmiljö
  Miljökvalitetsmålen
  Prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor
  Vanliga frågor och svar om boende och byggande

EXTERNA LÄNKAR
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
  Boverket
  Lantmäteriverket
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Plan- och bygglagen, PBL
http://regeringen.se/sb/d/8906

  Remissvar och sammanställningar till betänkandet
  Aktuella remisser

Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987. Syftet var att få 
en samlad och överskådlig plan- och bygglagstiftning. 
Regeringen ser nu över denna och kommer att lägga flera 
propositioner under år 2007.

Utredning av plan- och bygglagen
Under tre års tid har en parlamentarisk kommitté gjort en 
översyn av plan- och bygglagstiftningen. PBL-kommittén 
överlämnade sitt slutbetänkande "Får jag lov? - Om planering 
och byggande (SOU 2005:77)" till dåvarande 
samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005. 
Betänkandet skickades ut på en bred remiss, bland annat till 
samtliga kommuner. Se samtliga remisser via länkarna till 
vänster. Tre propositioner inom området lämnades under 2007.

Kommitténs förslag
Kommittén anser att PBL:s grundläggande syften och struktur 
står sig, men att lagens tillämpning behöver förbättras. 
Kommittén lämnar därför ett flertal förslag till förändringar och 
kompletteringar för att förtydliga, förenkla och effektivisera 
tillämpningen. Betänkandets förslag berör hela PBL; 
planprocessen, byggprocessen, genomförandefrågor, 
instansordningen, överprövningen och samhällets krav vid 
lagens tillämpning. De olika dimensionerna i hållbar utveckling: 
den sociala, den ekologiska samt den ekonomiska, ges ett 
uttryckligt stöd i en ny bestämmelse som ska beaktas inom hela 

PBL:s tillämpningsområde

När det gäller den fysiska planeringen: såväl den strategiska 
översiktsplaneringen som den mer genomförandeinriktade 
detaljplaneringen, slår utredningen fast att PBL:s 
planinstrument är några av de viktigaste instrumenten som 
kommunerna har för att kunna erbjuda sina invånare, företag 
och andra en livsmiljö som är attraktiv, trygg, hälsosam och 
tillgänglig samt hållbar också på längre sikt.

Kommunens politiker ska som förtroendevalda ha fortsatt 
helhetsansvar för planeringens inriktning och för att göra 
nödvändiga avvägningar mellan olika intressen och därigenom 
ta ställning till den önskvärda utvecklingen av mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. För att förbättra 
tillämpningen lyfter utredningen fram behovet av att politikerna 
tar ett ökat ansvar för den fysiska planeringen. Samtidigt bör 
staten ha en fortsatt stark roll som förutsätter och bygger på 
dialog mellan stat och kommun om de olika samhällskrav som 
ska tillgodoses i planeringen. Länsstyrelsens roll att företräda 
och samordna staten behöver dock utvecklas liksom uppgiften 
att ta fram och bidra med ett samlat planeringsunderlag för 
olika nationella mål och intressen. De senaste årens utveckling 
har medfört att antalet frågor som behöver hanteras mellan 
flera kommuner eller i ett regionalt sammanhang har ökat. 
Utredningen föreslår därför skärpta krav på att kommunerna 
ska samverka med varandra och lyfter fram behovet av att 
länsstyrelsen bidrar med regionalt planeringsunderlag. En 
generell slutsats för att tillämpningen av PBL ska förbättras är 
behovet av att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna.
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Ny instansordning
Regeringen vill förändra instansordningen för överklagande av 
beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). I dag skiljer sig 
instansordningen för bygglov och detaljplaneärenden. Den 
föreslagna ändringen grundar sig på PBL-kommitténs 
slutbetänkande.

En inriktningsproposition (2006/07:98) om en gemensam 
instansordning och en samordning med miljöbalken har 
lämnats över till riksdagen. Inriktningspropositionen kommer 
att mynna ut i en proposition med mer detaljerade förslag till en 
ny instansordning.

RELATERAT
  Vanliga frågor om boende och byggande
  PBL-kommittén slutbetänkande "Får jag lov" SOU 

2005:77
  Prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden
  Prop. 2006/07:62 Undantag i vissa fall från tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk
  Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- 

och bygglag
  SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- 

och bygglagen

EXTERNA LÄNKAR
  Plan- och bygglag (1987:10)
  Boverkets information om aktuella förändringar i PBL

Remissvar och 
remissammanställningar till PBL-
kommitténs slutbetänkande
http://regeringen.se/sb/d/9355

 Remissinstanser
  Sammanfattning avdelningsvis med 

remisshänvisning

PBL-kommittén har under tre års tid gjort en översyn av plan- 
och bygglagstiftningen samt lämnat förslag till lagändringar i 
sitt slutbetänkande "Får jag lov? Om planering och 
byggande" (SOU 2005:77). Slutbetänkandet är omfattande och 
innehåller många förslag. Betänkandet har remissbehandlats i 
en mycket bred remiss där bland andra samtliga landets 
kommuner inbjöds att svara.

Intresset för förslagen i PBL-kommitténs slutbetänkande har 
varit mycket stort. För att möta intresset har regeringen gjort 
remissvaren tillgängliga här på webbplatsen. Remissvaren finns 
i sin helhet. Det går också att söka vilka remissvar som 
behandlar vilka avsnitt i PBL-kommitténs slutbetänkande, se 
länkar till vänster.

En övergripande sammanställning av synpunkterna i 
remissvaren till slutbetänkandet finns till höger. Där finns även 
en remissammanställning över förslagen i propositionen "Ny 
instansordning för PBL-ärenden" (prop. 2006/07:98) som 
riksdagen behandlat under våren 2007.
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En remissammanställning över förslagen i propositionen "Ett 
första steg för en enklare plan- och bygglag" (prop. 
2006/07:122) som regeringen lämnat till riksdagen den 24 maj 
2007 kommer också att finnas tillgänglig inom en nära framtid.

Kontakt
Maria Ulfvarson Östlund
Departementssekreterare
08-405 22 74

RELATERAT
  SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
  Prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden
  Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- 

och bygglag

LADDA NER
  Översiktlig sammanställning av remissvaren till PBL-

kommitténs slutbetänkande "Får jag lov? Om planering 
och byggande" (SOU 2005:77) (pdf 212 kB)

  Sammanställning av remissvaren gällande 
instansordningen i PBL-kommitténs slutbetänkande "Får 
jag lov? Om planering och byggande" (SOU 2005:77) (pdf 
167 kB)

Remissinstanser
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  Domstolar, rättsväsende
  Myndigheter, statliga verk, ombudsmän
  Länsstyrelser
  Universitet, högskolor, forskning
  Landsting, kommunförbund, regionförbund
  Organisationer, föreningar, företag
  Kommuner A-L
  Kommuner M-So
  Kommuner St-Ö

LADDA NER

  Länkar till samtliga remissvar sorterat avsnittsvis 

(pdf 2,0 MB)
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Avsnitt 1
http://regeringen.se/sb/d/8930

  Avsnitt 1 - Inledning
  Avsnitt 2 - Plan- och bygglagen, utvecklingen
  Avsnitt 3 - Hållbar utveckling och andra särskilt
  Avsnitt 4 Allmänna intressen och samhällskrav
  Avsnitt 5 - Mellankommunal och regional 

samverkan
  Avsnitt 6 - Översiktsplanering
  Avsnitt 7 - Detaljplanering
  Avsnitt 8 - Områdesbestämmelser
  Avsnitt 9 - Plangenomförande
  Avsnitt 10 - Prövning, kontroll och tillsyn av byg
  Avsnitt 11 - samordning mellan PBL och annan 

lagst
  Avsnitt 12 - Rätten att komma till tals och överpr
  Avsnitt 13 - Den framtida instansordningen för 

PBL
  Avsnitt 14 - Förslagens konsekvenser
  Avsnitt 15 - Genomförande av kommitténs förslag
Inledning  I kapitlet redogörs för kommitténs uppdrag och 
arbetsformer samt betänkandets disposition. 

LADDA NER                                                                        
Länkar till svaren från de instanser som kommenterat                
avsnitt 1 (pdf 60 kB)

Länkar till svaren från de kommuner som kommenterat avsnitt 
1 (pdf 87 kB)

Luftföroreningar
http://regeringen.se/sb/d/5307

  Miljöanpassade fordon

Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa. 
Förkortad livslängd, sjukhusvistelser, besvär från luftvägarna 
samt cancer är de allvarligaste orsakerna till denna ohälsa. Detta 
orsakar lidande för den enskilda individen och kostnader för 
samhället. 

Hälsoeffekter och luftföroreningar
Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor 
som till exempel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande 
källan), uppvärmning, långdistanstransport och 
industriprocesser. Partiklar, ozon och kväveoxider är exempel 
på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och 
sjukdomar. Organiska ämnen, till exempel bensen, eten och 
polyaromatiska kolväten är också cancerframkallande ämnen i 
luftföroreningar från ofullständig förbränning. I ett statistiskt 
urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de hade besvär 
orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet 
lungcancerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige 
uppskattas till mellan 100 och 200 fall per år och andra 
cancerformer bedöms mellan 100 och 1000 fall per år härröra 
från luftföroreningar.

Förutom direkta hälsoeffekter som förorsakas av 
luftföroreningar kan indirekta effekter uppkomma av globala 
förändringar i atmosfärens sammansättning. Växthuseffekten 
kommer innebära höjd medeltemperatur och öka energin i 
vädersystemen. Man kan förvänta sig ett ökande antal stormar 
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med kraftig nederbörd som kan ge indirekta hälsoeffekter i form  
av skador till följd av nedfallande träd och översvämningar. Det 
kan också medföra ökade förutsättningar för insekter att sprida 
sjukdomar. Utsläpp av freoner i världen med ökad UV-intensitet 
vid markytan kan bland annat vara av betydelse för uppkomst 
av olika typer av hudcancer.

Uppnådd och önskad luftkvalitet
Miljökvalitetsmålet frisk luft innebär att luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Ambitionen är att inom en generation uppnå en hållbar 
utveckling. Luftkvaliteten i våra tätorter har i flera avseenden 
förbättrats under de senaste decennierna. Halterna av ozon, 
partiklar och cancerframkallande ämnen är dock alltjämt för 
höga.

Målet till år 2020 för partiklar som är mindre än 10 mikrometer 
(PM10) och för cancerframkallande ämnen kommer sannolikt 
att nås för bakgrundsluften i våra tätorter, men det är troligt att 
det inte nås nere i gatumiljön, som ju har stor betydelse för 
människors exponering för dessa ämnen. I områden med starkt 
inslag av småskalig vedeldning kommer målet för partiklar 
troligtvis inte att nås till 2020 (generationsmålet). För de 
nationella utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
kommer målen troligen att nås. Delmålet för kvävedioxid 
bedöms i huvudsak uppnås till 2010 till följd av att utsläppen 
från trafiken minskar. Svaveldioxidhalterna har minskat och 
ligger idag långt under gällande miljökvalitetsnormer.

Luftvårdsarbetet
Det internationella luftvårdsarbetet bedrivs främst inom 
konventionen för långväga transporter av gränsöverskridande 
luftföroreningar, ECE-LRTAP, och i EU genom CAFE-
programmet (Clean Air For Europe). CAFE samarbetar idag 
aktivt med bland annat WHO. Vid sidan av detta pågår även 

arbete med EG-direktiv som syftar till reducera utsläppen från 
viktiga källor och lägga fast mål för luftkvalitet. Ett nytt direktiv 
om luftförorening genom ozon ska införas i Sverige. I Sverige 
har vi med stöd av miljöbalken fastställt normer för lägsta 
godtagbara miljökvalitet för svavel- och kvävedioxid, bly och 
partiklar (SFS 2001:527). Miljökvalitetsnormer kommer även 
att införas för bensen och kolmonoxid.

Det finns flera goda svenska exempel på åtgärder som har haft 
positiv effekt på luftkvaliteten. Här kan nämnas systemet med 
kväveoxidavgiften, miljözoner för tung trafik, miljöklassystemet 
för motorbränslen samt införande av fjärrvärme och 
bestämmelserna i svavelförordningen om svavelhalten i olja 
som infördes tidigt i Sverige.

För att de marknära ozonhalterna ska kunna reduceras i Sverige 
krävs rejäla minskningar av kväveoxid (NOx) och VOC i hela 
Europa. När det gäller partiklar utgörs en stor del av 
finfraktionen (PM 2,5) av långväga atmosfärskemiskt bildade 
partiklar. Detta är exempel på områden där Sverige behöver 
draghjälp i arbetet med att minska halten av luftföroreningar.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Miljökvalitetsmålen
  Socialdepartementets mål för folkhälsan

EXTERNA LÄNKAR
  Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljömål
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