Inbjudan till slutkonferens inom forskningsprogrammet SPEQS:

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
– problem och lösningar
Tid: Torsdagen den 7 april 2016, kl 08.30-16.30
Plats: Tysk-svenska handelskammaren
Valhallavägen 185, Stockholm
Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i Sverige för att genomföra
miljömål och EU:s direktiv med krav på kvaliteten på luft, vatten och marin
miljö. Flera utredningar och den allmänna debatten har klargjort att många aktörer är
missnöjda med hur systemet med miljökvalitetsnormer är konstruerat och hur det har
tillämpats hittills. Frågor har ställts om det finns tillräckliga styrmedel för att påverka
beteendeförändringar, om organisationen för att genomföra kraven är ändamålsenlig,
om systemet är kostnadseffektivt och rättssäkert, samt om fördelningen av bördor är
rättvis. Dessutom har EU i olika sammanhang kritiserat Sveriges genomförande av flera
av direktiven. Men frågan är hur systemet kan fungera på ett ändamålsenligt sätt och
samtidigt uppfylla kraven i EU-direktiv och miljömål.
I år avslutas forskningsprogrammet SPEQS (a System Perspective on Environmental
Quality Standards) som koordineras av Havsmiljöinstitutet och finansieras av
Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Syftet med SPEQS har varit att ta fram ny
kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Särskilt fokus har legat på
de normer som används inom förvaltningen av vatten och hav. Forskare inom juridik,
statskunskap, miljöpsykologi och ekonomi har undersökt hur systemet är uppbyggt och
hur det uppfattas av olika intressenter. Vidare har man tittat på hur systemet, eller delar
av det, kan förändras för att öka legitimiteten, kostnadseffektiviteten, adaptiviteten och
för att stärka sambandet mellan olika delar i systemet.
Konferensen syftar till att presentera de studier som gjorts inom SPEQS av nuvarande
system med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt hur problemen kan hanteras.
Konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen,
men även du som på andra sätt arbetar med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
är varmt välkommen. Förutom att presentera våra resultat vill vi diskutera förslag till
förbättringar av systemet.
Anmäl dig till konferensen på SPEQS webbplats www.speqs.se senast 7 mars 2016.
Inbjudan är personlig, men kan du inte komma får gärna en kollega ta din plats.
Varmt välkommen!
Styrgruppen för SPEQS / Lena Gipperth, Gabriel Michanek, Sverker Jagers,
Patrik Söderholm, Eva-Lotta Sundblad, Jan Darpö och Tina Johansen Lilja

Preliminärt program
Moderator: Magnus Ljung

08.30

Kaffe och te

09.00

Inledning

09.10

Bakgrund till forskningsprogrammet

09.15

Olika typer av miljökvalitetskrav

10.15

Förmiddagsfika

10.45

Åtgärdsprogrammen

11.45

Diskussion

12.15

Lunch

13.15

Genomförandet av kvalitetsnormer vid tillstånd, tillsyn och planering

14.00

Eftermiddagsfika

14.30

Myndigheternas och vattenrådens roller vid genomförandet av miljökvalitetsnormer och
åtgärdsprogram

15.30

Avslutande diskussion

16.30

Avslutning

