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”(What’s So Funny ’Bout) Peace,  
Love and Understanding”1

1. Global styrning genom mål
Miljörätten motiveras till stor del av olika miljömål, både i internationella 
och nationella sammanhang. Målen är mer eller mindre specifika, mer eller 
mindre explicita och mer eller mindre snävt definierade i förhållande till 
andra samhällsintressen. I internationell rätt hittar vi såväl konventioner 
som avser att skydda enskilda arter eller artkategorier2 som konventioner 
som syftar till att främja biologisk mångfald generellt,3 såväl konventioner 
som syftar till att begränsa användningen och föroreningarna genom ett 
visst grundämne,4 som konventioner med syfte att begränsa konsekvenserna 

1 Lysande låt av Nick Lowe, först framförd av gruppen Brinsley Schwarz, därefter i otaliga 
coverversioner av bland andra Elvis Costello, Bruce Springsteen, Dixie Chicks, Keb’ Mo’, John 
Fogerty och Steve Earle.
2 Se t.ex. 1946 års konvention om reglering av valfångsten, SÖ 1959:48, och senare ändringar; 
och 1991 års överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa, SÖ 1993:30, som ingått 
inom ramen för 1979 års konvention om flyttande vilda arter, SÖ 1983:37.
3 1992 års konvention om biologisk mångfald, SÖ 1993:77.
4 2013 års Minamatakonvention om kvicksilver, Europeiska unionens officiella tidning, L 
142/4, 2 juni 2017.
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av ett stort antal farliga kemikalier.5 Liknande variation finner vi i nationella 
lagar och sammanhang.6

Denna målrationalitet hindrar inte att varje miljörättsligt sammanhang 
också rymmer konflikter, rättviseaspekter, fördelningar mellan nyttor och 
bördor, deltagande och inflytande, och rättsliga orsaker och konsekvenser.7 
För att miljömålen ska kunna uppnås – eller ens ges legitimitet – måste dessa 
rättviseaspekter beaktas.8 Det har man gjort i internationella sammanhang, 
bland annat genom att relatera miljömålen till andra sociala och utveck-
lingsmål. Kopplingen mellan miljöskydd och utveckling fick stort genom-
slag i internationell miljöpolitik på 1980-talet och i rättsliga sammanhang 
i början av 1990-talet. Som rubriken vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 
1992, ”FN-konferensen om miljö och utveckling”, antyder, var syftet att 
miljömålen skulle vägas mot, relateras till och förstås i ett sammanhang som 
rymmer flera berättigade ambitioner och mål. Målet om ”hållbar utveck-
ling” bidrog på så sätt till att legitimera miljöskyddsambitionerna i globala 
sammanhang.

Hållbar utveckling och ”miljö och utveckling” har sedan dess varit ledord 
vid varje global miljökonferens: i Riodeklarationen om miljö och utveckling 
och Agenda 21 från 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling (Rio de 
Janeiro); i Genomförandeplanen från Världstoppmötet för hållbar utveck-
ling från FN-konferensen om hållbar utveckling 2002 (Johannesburg); och 
i slutdokumentet Den framtid vi vill ha från FN-konferensen om hållbar 
utveckling (Rio+20) 2012 (Rio de Janeiro). I alla dessa dokument förbinds 
miljöskydd till utvecklingsbehov och kopplas även till handel och andra 
intressen.9 På liknande sätt har de målrelaterade dokument som antagits vid 
globala FN-konferenser på andra samhällsteman, till exempel om kvinnors 
situation, boendeförhållanden och finansiell utveckling, kopplat huvud-
temat till andra mål och samhällsfrågor.

Ett ännu bredare grepp tog FN:s generalförsamling med Millenniedekla-
rationen år 2000.10 Denna resolution ligger till grund för åtta millenniemål 

5 1998 års Rotterdamkonvention om förfarandet för ett förhandsgodkännande av vissa farliga 
kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, SÖ 2003:58.
6 Som jag kort beskriver i avsitt 4 innebar miljöbalken en mycket tydligare och mer samlad 
målstruktur än den tidigare miljölagstiftningen.
7 Se J. Ebbesson och P. Okowa (red.), Environmental Law and Justice in Context (Cambridge 
University Press, 2009).
8 J. Ebbesson, ”Introduction: Dimensions of Justice in Environmental Law”, ibid., s. 1.
9 Så gjordes även i deklarationen och handlingsprogrammet som antogs vid FN-konferensen 
om den mänskliga miljön i Stockholm 1972.
10 United Nations General Assembly, UNGA Resolution 55/2, United Nations Millennium 
Declaration, UN Doc. A/RES/55/2, 18 september 2000.



Miljörättslig blick på FN:s hållbarhetsmål 

189

på skilda teman, varav ett är att säkra en hållbar utveckling, som skulle vara 
genomförda till 2015. Även om kritik riktades mot millenniemålen för att 
vara otydliga, bland annat på just miljöområdet, skulle betydande framsteg 
komma att ske till 2015, inte minst för att minska fattigdomen.

Vi närmar oss nu FN:s hållbarhetsmål. Vid FN-konferensen för hållbar 
utveckling (Rio+20) 2012 enades FN om att vidareutveckla millenniemå-
len och påbörja arbetet med hållbarhetsmålen.11 Tre år senare antog FN:s 
generalförsamling följaktligen resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 
2030 för hållbar utveckling (Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development).12 Agenda 2030 uppställer 17 hållbarhetsmål och 
sammanlagt 169 delmål (”targets”), som ska vara genomförda till 2030.

Den politiska, rättsliga och praktiska inverkan av alla dessa dokument är 
inte lätt att förutse. Ingen anade 1992 att Riodeklarationen skulle bli för den 
internationella miljörätten och miljöpolitiken vad 1948 års FN-deklaration 
om de mänskliga rättigheterna kom att bli för rättsutvecklingen till skydd 
för mänskliga rättigheter. Även 1972 års Stockholmsdeklaration har haft 
stor rättslig betydelse, medan få minns resultatet från 2002 års konferens i 
Johannesburg. Hur det kommer att gå med Agenda 2030 och hållbarhets-
målen vet vi inte.

För att mål av det här slaget ska kunna uppnås måste de få genomslag 
i den komplexa flernivåstyrning som sträcker sig från global till lokal nivå 
över stora delar av världen. Det innebär inte bara offentliga institutioner 
och regelverk på global, regional, EU- och nationell nivå, utan även privata 
initiativ och självreglering där näringslivet och civilsamhället sitter vid rat-
ten. I Agenda 2030 betonas att målen också ska uppfyllas genom partner-
skap mellan offentliga och privata aktörer.

Även om Agenda 2030 inte är rättsligt bindande har den flera rättsliga 
beröringspunkter och den får olika rättsliga återverkningar. Hållbarhets-
målen är allmänt hållna och formulerade på ett sätt som få kan opponera 
sig mot – och därmed utmärkta för de cyniskt lagda, som vill raljera över 
vackra ord och vad det internationella samfundet inte lyckas uppnå. Jag är 
inte en av dem. Istället betraktar jag hållbarhetsmålen, om än översiktligt, 
med miljörättslig blick genom några exempel på global nivå och regional 
nivå. Jag utelämnar den viktiga roll som EU har för uppfyllelsen av hållbar-

11 United Nations General Assembly, UNGA Resolution 66/228, The Future We Want, UN 
Doc. A A/RES/66/288, 11 september 2012, styckena 245–251.
12 United Nations General Assembly, UNGA Resolution 70/1 Transforming our World: the 
2030 Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1, 25 september 2015. Svensk 
översättning, se Regeringskansliet, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling 
(Regeringskansliet, årtal saknas).
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hetsmålen – för Europa och Sverige, men även globalt13 – men belyser kort 
målstyrningen i svensk miljörätt. Frågan är om och hur hållbarhetsmålen 
kan förverkligas eller i varje fall närmas.14 Som sagt, ”What’s so funny ’bout 
peace, love and understanding”?

2. FN:s hållbarhetsmål – en översikt
Agenda 2030 täcker åtskilliga välfärds- och samhällsfrågor och är inte 
begränsad till miljömål, miljöskydd eller nyttjandet av naturresurser. Agen-
da 2030 tar ett ännu bredare grepp än dokumenten från FN:s miljö- och 
hållbarhetskonferenser – sannolikt bredare än något tidigare FN-dokument 
– i att just inkludera, integrera och sammanlänka olika välfärds- och sam-
hällsmål. Likväl är miljödimensionen helt central i hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmålen återspeglar en blandning av nya internationella uttryck 
för policy-skapande för mänsklig välfärd och traditionella ansatser med 
avseende på miljöskydd, hälsa, ekonomi och så vidare. Åtagandena är ambi-
tiösa och breda och Agenda 2030 syftar till att påverka den internationella 
politiken fram till 2030.15

1.  Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2.  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 

nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
3.  Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 

åldrar
4.  Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 

och främja livslångt lärande för alla
5.  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
6.  Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 

sanitet för alla
7.  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar 

och modern energi för alla
8.  Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full 

och produktiv sysselsättning med anständiga villkor för alla

13 Se bl.a. EU-kommissionens skrivelse, Next Step for Sustainable European Future: European 
Action for Sustainability (COM(2016) 739 final, Strasbourg 2016-11-22), där den beskriver 
hur EU ska genomföra sina åtaganden för att uppfylla Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.
14 Artikeln är en inledande del i ett forskningsprojekt om FN:s hållbarhetsmål och internatio-
nell rätt.
15 Rubriceringen på svenska är från Regeringskansliets översättning.
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9.  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation

10.  Minska ojämlikheten inom och mellan länder
11.  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 

och hållbara
12.  Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
13.  Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 

dess konsekvenser*
14.  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt 

för en hållbar utveckling
15.  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda 
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald

16.  Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva 
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

17.  Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partner-
skapet för hållbar utveckling

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention är det främsta internationella, 
mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Hållbarhetsmålen formulerar internationella ambitioner på nya områden 
och på nytt sätt, som också kan få betydelse för internationell rätt. Samtliga 
hållbarhetsmål kan på något sätt placeras i ett internationellt rättsligt eller 
institutionellt sammanhang, även om det skiljer sig från det ena målet till 
det andra. För några hållbarhetsmål finns redan ett globalt regelverk eller 
en global regim av något slag, för andra är regionala regelverk tillämpliga 
eller så är de relevanta normativa instrumenten politiska snarare än rätts-
liga; och för en del mål finns inget internationellt regelverk eller regim med 
specifik koppling.

De rättsliga sammanhangen är asymmetriska: den eventuella regleringen 
och institutionella inramningen täcker sällan alla länder och regioner på 
samma sätt. Om hållbarhetsmålet tydligt ryms inom mandatet för ett FN-
organ, finns inte bara en formell möjlighet för, utan även förväntan på, det 
organet och samtliga berörda stater att faktiskt verka för målets uppfyllelse 
på global nivå. I de fall hållbarhetsmål omfattas av mellanstatliga avtal som 
inte har global uppslutning, förblir många stater inte bundna av de rättsliga 
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kraven och de medverkar inte heller i det löpande (politiska, rättsliga, prak-
tiska) arbetet inom regelverkens ram.

Agenda 2030 tar alltså ett bredare grepp om välfärds- och samhällsfrå-
gorna än tidigare deklarationer och handlingsprogram från FN:s miljö- och 
hållbarbetskonferenser. Likväl genomsyrar den miljömässiga och social-
ekologiska dimensionen de flesta hållbarhetsmålen, antingen explicit eller 
underförstått. På så sätt har miljödimensionen, trots det vidgade samman-
hanget, stärkts i förhållande till de sociala och ekonomiska aspekterna av 
hållbar utveckling jämfört med tidigare FN-deklarationer och handlingspro-
gram. Kanske har insikten ökat om hur mycket övriga sociala välfärdsfrågor 
beror på miljökvaliteten och det hållbara nyttjandet av naturresurserna. Att 
samtliga hållbarhetsmål på något sätt kan kopplas till miljöskydd innebär 
inte att det går att ranka målen utifrån deras betydelse för miljöskyddet. 
Däremot är miljöskyddet, som det kommer till uttryck i de olika målen, 
en självklar och nödvändig del i varje politik eller handlande för en hållbar 
framtid.

Vi kan grovt dela upp och urskilja de hållbarhetsmål som direkt och i snäv 
mening rör antingen verksamheter som brukar associeras med potentiella 
miljöskador eller skyddet av vissa miljöer eller miljösammanhang – och som 
traditionellt brukar förknippas med miljörättsliga sammanhang. Redan i 
denna snävare mening är miljödimensionen påtaglig och återfinns i nio av 
de 17 hållbarhetsmålen.

Främjande av hållbart jordbruk (#2), säkerställande av hållbar energi 
(#7), byggande av infrastruktur och verkande för hållbar industrialisering 
(#9) samt säkerställande av hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
(#12) anknyter på olika sätt till verksamheter som kan medföra miljöskador 
och som förknippas miljöskyddsreglering. Säkerställande av hälsosamma 
liv och välbefinnande (#3), hållbar vattenförvaltning (#6), bekämpande av 
klimatförändringar (#13), hållbart nyttjande av hav och marina resurser 
(#14) och hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejdande av 
biologisk mångfald (#15) rör olika miljöer, ekosystem, naturresurser och 
miljöeffekter, som också förknippas med miljörättsliga sammanhang och 
situationer. Även om det redan i dag finns internationella regelverk och insti-
tutioner som knyter an till dessa hållbarhetsmål, visar målen att de måste 
integreras i större utsträckning än hittills.

Övriga hållbarhetsmål är inte lika tydligt kopplade till miljörättsliga sam-
manhang. Likväl är det inget nytt att rätt och politik för fattigdomsbekämp-
ning (#1), utbildning (#4), jämställdhet (#5), ekonomisk tillväxt (#8), mins-
kad ojämlikhet (#10), hållbara städer och boende (#11), inkluderande insti-
tutioner och tillgång till rättvisa och rättslig prövning (#16) och samarbete 
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mellan offentliga och privata aktörer (#17) har tydlig bäring på skyddet av 
mänsklig hälsa och yttre miljön, nyttjandet av naturresurser och långsiktig 
förvaltning av social-ekologiska system.

Att dessa övriga mål inte har en lika direkt koppling till traditionella mil-
jörättsliga sammanhang eller befintliga internationella eller nationella regel-
verk gör dem inte mindre relevanta för skyddet av yttre miljön, naturresur-
ser eller social-ekologiska system. Miljöaspekter måste beaktas när andra 
samhällsmål, som jämställdhet och ekonomisk tillväxt, ska uppnås. Men 
motsatsen gäller också: dessa dimensioner behöver uppmärksammas mer 
än hittills och beaktas i rättsliga sammanhang som rör hälsa, yttre miljö, 
nyttjande av naturresurser och social-ekologiska system.

Ett gemensamt drag är att samtliga hållbarhetsmål omfattar både interna 
och gränsöverskridande situationer, effekter och åtgärder. Detta är helt i 
linje med hur det internationella rättssystemet expanderat sedan slutet av 
1800-talet, men framför allt sedan andra halvan av 1900-talet, till att inklu-
dera frågor som tidigare inte berördes av internationell rätt. I allt större 
utsträckning har internationell rätt också kommit att inriktas på enskilda 
individers och sammanslutningars situationer, möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter, och inte bara på direkt mellanstatliga frågor.16

3. Hållbarhetsmålens betydelse för internationell rätt
3.1  Deklarationers och handlingsprograms inverkan 

på internationell rätt

Trots den tydliga principiella skillnaden i internationell rätt, mellan å ena 
sidan bindande traktater och å andra sidan olika politiska deklarationer och 
handlingsprogram, kan politiska deklarationer och handlingsprogram – inte 
minst om de är antagna av FN:s generalförsamling – få rättslig betydelse. 
Detsamma gäller beslut och rekommendationer av internationella organi-
sationer och partsmöten till internationella regelverk; trots att de inte i sig 
juridiskt binder stater (och EU), blir de på olika sätt rättsligt relevanta.

Det finns flera exempel på hur internationella deklarationer bidragit till 
att driva på rättsutvecklingen. Ett bra exempel är just ”hållbar utveckling”, 
som lanserades redan innan 1992 års Riokonferens och präglade förberedel-
serna inför Riomötet och de olika dokumenten.17 Begreppet återfinns inte 

16 J. Ebbesson, ”Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras”, Vitter-
hetsakademiens årsbok 2018 (Stockholm 2018), s. 195.
17 Idén om hållbar utveckling formulerades inte, som det ibland påstås, för första gången i 
Brundtlandkommissionens rapport; G.H. Brundtland m.fl., World Commission on Environ-
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bara i Riodeklaration och Agenda 21, utan även i målformuleringar och 
principer i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och FN-konventio-
nen om biologisk mångfald.

Politiskt formulerade mål och principer i internationella deklarationer 
påverkar också internationell rätt när de anses uttrycka staters uppfattning 
om vad som utgör rättsligt förpliktade normer (”opinio juris”). Om stater 
dessutom efterlever dessa normer (”usus”), kan de anses utgöra internatio-
nell sedvanerätt. Internationella domstolen har i några avgöranden, med 
hänvisning till bland annat 1992 års Riodeklaration, bekräftat att princi-
pen om hållbar utveckling är en del av internationell rätt, som stater måste 
beakta (dock utan att principen har varit avgörande för utgången). Även 
FN:s Internationella juristkommission (International Law Commission) har 
tagit intryck av en rad internationella dokument som inte i sig är rättsligt 
bindande – som Riodeklarationen – när den, baserat på den internationella 
utvecklingen, föreslår hur internationell rätt bör kodifieras och utvecklas.

Slutligen kan internationella mål, uttryckta i deklarationer och handlings-
program, inverka på tolkningen av bindande traktater. Rättsligt stöd för 
detta finns i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten, som anger att:

”En traktat ska tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av 
traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens 
ändamål och syfte.”18

Ändamål och syften brukar formuleras i traktatens operativa del, men kan 
också härledas ur traktatens inledande text (preambeln), som inte sällan 
hänvisar till olika FN-dokument för att förklara sammanhanget och syf-
tet med regelverket. Mål och syften uttryckta i traktaten, men också mål 
som formulerats genom hänvisning, får på så sätt rättslig betydelse. Vid 
tolkningen beaktas dessutom parternas efterföljande överenskommelser om 
tolkningen. Även i dessa fall kan mål och principer i politiska dokument och 
beslut vid partskonferenser ge uttryck för hur skyldigheter enligt en tidigare 
ingången traktat ska förstås. Allmänt hållna förpliktelser, som att parterna 
ska vidta ”lämpliga” eller ”nödvändiga” åtgärder eller åtgärder för att ”så 
långt möjligt” skydda människors hälsa eller miljön – formuleringar som 

ment and Development, Our Common Future (Oxford University Press, 1987). Redan 1980, 
hade en tidigare FN-kommission betonat vikten av en hållbar biologisk miljö och hållbart väl-
stånd baserat på rättvis fördelning av resurser; se W. Brandt m.fl., North-South: A Programme 
for Survival – Report of the Independent Commission on International Development (Pan 
Books, 1980), s. 124.
18 Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1), artikel 31(1) (min kursivering).
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inte är ovanliga – påverkas på så sätt av uttryckta mål och medel i deklara-
tioner och handlingsprogram.

Sammantaget kan Agenda 2030 och hållbarhetsmålen få folkrättsligt 
betydelse genom att:

•  bidra till att driva på den internationella rättsutvecklingen,
•  uttrycka vad staterna anser vara gällande sedvanerätt,
•  inverka på tolkningen av befintliga regelverk, genom att uttrycka en 

enighet hos parterna om ambitionsnivåer och faktorer som ska beak-
tas vid tillämpningen och genomförandet av reglerna, och

•  påverka beslut och rekommendationer av internationella organisatio-
ner och partskonferenser.

Stater har ett särskilt ansvar för Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, men 
internationella organisationer, andra organ, privata aktörer och civilsam-
hället förväntas också, genom ett återvitaliserat globalt partnerskap, bidra 
till att målen uppnås.19 De hållbarhetsmål som direkt anknyter till verk-
samheter som kan medföra miljöskador eller som rör olika miljöer, eko-
system, naturresurser och miljöeffekter är redan i olika grad och på olika 
sätt föremål för internationella miljöavtal och internationella institutioner. 
Även om vi begränsar oss till dessa hållbarhetsmål, som i snäv mening kan 
kopplas till miljörättsliga sammanhang, är det tydligt hur målen på olika 
sätt överlappar varandra. Utöver kruxet med att definiera medlen för att 
uppnå målen, är en av utmaningarna att samordna arbetet mellan de redan 
befintliga regelverken och internationella organen, där olika stater är parter 
till olika regelverk. Denna asymmetri innebär, som sagt, att alla stater inte är 
bundna av samma internationella regler och inte deltar i samma organ och 
arbete på den internationella planen. Likväl innebär Agenda 2030 en ökad 
möjlighet att stärka samordningen på den fragmentariska internationella 
politiska arenan, med olika internationella organisationer på olika nivåer, 
och i den lika fragmentariska internationella rättsordningen.

Några exempel får visa hur hållbarhetsmålen kan bidra till att konkretise-
ra allmänt hållna principer och mål inom befintliga internationella regelverk 
och hur de kan bidra till att samordna dem, så att de i större utsträckning 
drar åt samma håll.

19 Se Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, styckena 60 och 63.
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3.2  Hållbarhetsmålens inverkan för internationell rätt  
– några exempel

a. FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Parisavtalet

Till skillnad från övriga hållbarhetsmål, föreskriver Agenda 2030 för klimat-
målet (#13) vilket regelverk – FN:s ramkonvention om klimatförändringar20 
– som är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för klimatrela-
terade förhandlingar. Det utesluter inte att de internationella organ som inte 
har klimatförändringar på sin agenda också förväntas så långt möjligt främ-
ja klimatmålet i sin politik, verksamhet och planering och i sina beslut. Så 
hade skett i till exempel Världsbanken, FN:s sjöfartsorganisation, IMO, och 
Internationella flygorganisationen, IATA, redan innan Agenda 2030 antogs.

Men det motsatta gäller också: i arbetet inom FN:s ramkonvention och 
Parisavtalet21 bör övriga hållbarhetsmål främjas. Det innebär att parterna 
till Parisavtalet bör beakta hållbarhetsmålen när de genomför sina natio-
nella åtgärder i syfte att uppfylla Parisavtalet. Till exempel bör parterna i 
sina nationellt fastställda bidrag22 i enlighet med avtalet kunna redovisa i 
vad mån åtgärderna påverkar andra hållbarhetsmål än klimatmålet. Övriga 
hållbarhetsmål förväntas också inverka på beslut av partskonferenserna, 
COP, till ramkonventionen och Parisavtalet. Just inom ramen för klimat-
samarbetet har beslut av partskonferensen haft en helt avgörande betydelse 
för att förtydliga, konkretisera och genomföra de allmänt hållna förpliktel-
serna som följer av ramkonventionen, Kyotoprotokollet23 och nu även av 
Parisavtalet.

I syfte att främja hållbarhetsmålen bör det framgå om och hur klimat-
åtgärderna i parternas nationellt fastställda bidrag och andra åtgärder för 
att uppfylla Parisavtalet, liksom om och hur beslut på partskonferenserna, 
bidrar till att uppfylla eller motverkar målen om:

•  avskaffad hunger och hållbart jordbruk (#2),
•  jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (#5),
•  tillgången vatten och hållbar vattenförvaltning (#6),
•  tillgången hållbar och modern energi (#7),
•  motståndskraftig infrastruktur, hållbar industrialisering och innova-

tion (#9),
•  minskad ojämlikhet (#10),

20 SÖ 1993:13.
21 Proposition 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris.
22 Parisavtalet, artiklarna 3, 4, 7, 9, 10, 11 och 13.
23 SÖ 2002:42.
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•  hållbara städer och bosättningar (#11),
•  hållbara konsumtions- och produktionsmönster (#12),
•  hållbart nyttjande av havet och marina resurser (#14),
•  hållbart skogsbruk, ökenspridning och förlusten av biologisk mång-

fald (#15), och
•  tillgång till rättvisa och ansvarsutkrävande (#16).

Alla dessa hållbarhetsmål kan påverka och påverkas av parternas klimat-
åtgärder och klimatbeslut. Vissa hållbarhetsmål bekräftar principer som 
redan uttrycks i ramkonventionen. Att minska ojämlikheten inom och mellan 
länder (#10) är i linje med den för klimatsamarbetet grundläggande principen 
om gemensamt men differentierat ansvar,24 men går längre än så. Andra 
hållbarhetsmål ges ytterligare stöd i vissa av de mer specifika principer och 
åtaganden som Parisavtalet formulerar. Så stödjer till exempel antydning-
arna i Parisavtalet till mänskliga rättigheter hållbarhetsmålet om tillgång till 
rättvisa, rättslig prövning och institutioner för ansvarsutkrävande (#16).25 
Parisavtalet innehåller också skrivningar om jämställdhet mellan män och 
kvinnor,26 vilket väl överensstämmer med hållbarhetsmålet om jämställdhet 
och kvinnors egenmakt (#5). Kopplingen till Agenda 2030 skulle få bäst 
genomslag om partsmötet genom särskilt beslut angav hur hållbarhetsmålen 
ska integreras i klimatsamarbetet.27

Hållbarhetsmålen kan på så sätt tillföra ytterligare kriterier för hur par-
terna förväntas uppfylla sina åtaganden i Parisavtalet. Parterna får då redo-
visa vilka effekter – positiva eller negativa – klimatåtgärderna medför på 
jordbruk, skog och biologisk mångfald (#2 och #15).28 Parterna får också 
redovisa hur deras klimatåtgärder bidrar till minskad ojämlikhet inom lan-
det (#10), så att deras per capita-utsläpphålls inte hålls nere enbart på grund 
av fattigdomen hos delar av befolkningen medan den mer välbärgade delen 
kan fortsätta utan förändrat klimatbeteende. Nu ökar antalet rättsproces-

24 FN:s ramkonvention om klimatförändringar, artiklarna 3(1) och 4(1).
25 Parisavtalet, preambel och artikel 12.
26 Parisavtalet, preambel och artiklarna 7(5) och 11(2).
27 Kopplingen mellan klimatsamarbetet och hållbarhetsmålen beskrivs av klimatsekretariatet, 
United Nations Climate Change Secretariat, Opportunities and options for integrating cli-
mate change adaptation with the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015–2030 – Technical Paper by the Secretariat (Bonn, 2017), 
däremot berörs inte de rättsliga eller formella sidorna kring nationellt fastställda bidrag eller 
COP-beslut som jag nämner.
28 Kopplingen mellan klimatförändringar och biologisk mångfald har uppmärksammats under 
många år, även inom ramen för FN:s klimatsamarbete, inte minst genom REDD-systemet 
(Reducing emissions from deforestation and forest degradation) som syftar till att säkerställa 
koldioxidsänkor genom minskad avskogning och bevarande av skog.
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ser om klimatansvar mot stater och företag. I Nederländerna, Norge, USA, 
Australien och flera andra länder har civilrättsliga processer initierats. Med 
stöd av hållbarhetsmål (#16) kan större uppmärksamhet ges på tillgången 
till rättsmedel för att utkräva klimatansvar, i såväl parternas redovisning 
som i deras mellanstatliga beslut, åtgärder och samarbete.

Få miljöfrågor får så stor uppmärksamhet som klimatförändringarna, få 
miljöfrågor har så vida återverkningar på andra samhällsområden som kli-
matförändringarna, och få fora för miljösamarbete får så stor global upp-
märksamhet som FN:s ramkonvention och Parisavtalet. Det gör att Agenda 
2030 och hållbarhetsmålen kan få särskilt stort genomslag om de integreras 
i det internationella klimatsamarbetet.

b. Konventionen om biologisk mångfald

Även konventionen om biologisk mångfald29 är en ramkonvention, som for-
mulerar mål, flera grundläggande rättsprinciper och krav på åtgärder, men 
som behöver konkretiseras genom specifika rättsakter och beslut av parts-
konferenser. Så har också skett. Genom Cartagenaprotokollet om biosäker-
het30 och Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och rättvis 
och skälig fördelning av den nytta som uppstår vid deras utnyttjande,31 
men också genom åtskilliga beslut av partskonferensen berörs redan flera 
av hållbarhetsmålen. Dessa beslut och parternas genomförande av konven-
tionen inverkar inte bara på målet med direkt fokus på förlust av biologisk 
mångfald (#15), utan även på målen om:

•  avskaffad hunger och hållbart jordbruk (#2),
•  jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (#5),
•  tillgången vatten och hållbar vattenförvaltning (#6),
•  tillgången till hållbar och modern energi (#7),
•  motståndskraftig infrastruktur, hållbar industrialisering och innova-

tion (#9),
•  minskad ojämlikhet (#10),
•  hållbara städer och bosättningar (#11),
•  hållbara konsumtions- och produktionsmönster (#12),
•  bekämpningen av klimatförändringar (#13),
•  hållbart nyttjande av havet och marina resurser (#14),

29 SÖ 1993:77.
30 SÖ 2002:57.
31 Proposition 2015/16:161, Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser.
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•  hållbart skogsbruk, ökenspridning och förlusten av biologisk mång-
fald (#15), och

•  tillgång till rättvisa och ansvarsutkrävande (#16).

Vi ser återigen hur de olika målen hänger samman. Kopplingen till klimat, 
vattenförvaltning och energi är uppenbar, liksom kopplingen till målen 
avseende skog och ökenspridning, som ingår i samma hållbarhetsmål som 
bevarande av biologisk mångfald (#15).32 Dessutom inverkar en rad åtgär-
der för att främja biologisk mångfald – liksom bristen på åtgärder – på jäm-
ställdhet, ojämlikhet och konsumtionsmönster. Även här kan hållbarhets-
målen tillföra ytterligare kriterier för hur parterna förväntas uppfylla sina 
åtaganden enligt konventionen om biologisk mångfald och de två protokol-
len. Så bör hållbarhetsmålen om hunger, jämställdhet och energi påverka 
parternas nationella åtgärder för att uppfylla de förpliktelser som följer av 
konventionen och protokollen.

Även om konventionen om biologisk mångfald inte får lika stor upp-
märksamhet som klimatkonventionen och Parisavtalet, är återverkningarna 
av åtgärder eller brist på åtgärder för att skydda den biologiska mångfal-
den på andra samhällsområden inte mycket mindre. I stort sett lika många 
stater är parter till konventionen om biologisk mångfald som till ramkon-
ventionen om klimatförändringar, så även detta regelverk är en arena där 
Agenda 2030 och hållbarhetsmålen skulle kunna få påtagligt genomslag om 
de integrerades.

c. Århuskonventionen

Agenda 2030 och hållbarhetsmålen ska också främjas i regionala institutio-
ner och regelverk, och även i de fall de inte lika tydligt eller direkt förknip-
pas med ett visst hållbarhetsmål. Ett sådant exempel – som jag väl inte har 
valt helt slumpvis – är UNECE-konventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor (Århuskonventionen).33 Århuskonventionen har närmare 50 
parter, inklusive EU, i Europa, Kaukasusregionen och Centralasien. Hållbar-
hetsmålet närmast Århuskonventionens tema är att tillhandahålla ”tillgång 
till rättvisa” – den engelska formuleringen ”access to justice” skulle lämp-
ligare kunna översättas till ”tillgång till rättslig prövning” – och byggandet 

32 För bekämpning av ökenspridning finns dessutom en särskild global regim inom vilken även 
övriga hållbarhetsmål ska beaktas: 1994 års FN-konvention för bekämpning av ökenspridning 
i de länder som drabbas av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt Afrika, SÖ 1995:72.
33 SÖ 2005:28.
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av effektiva institutioner för ansvarsutkrävande (#16). Ett av delmålen, att 
”[s]äkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer”, är mitt i prick. Men Århuskonventionen har 
fler beröringspunkter med Agenda 2030 än så. Allmänhetens tillgång till 
information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning 
rör samtliga hållbarhetsmål som anknyter till verksamheter som kan med-
föra miljöskador eller till olika miljöer, ekosystem, naturresurser och miljö-
effekter, och som förknippas med olika former av miljöskyddsreglering:

•  jordbruk (#2),
•  hälsosamma liv (#3),
•  vatten (#6),
•  energi (#7),
•  infrastruktur och industrialisering (#9),
•  stadsplanering och boendemiljöer (#11),
•  konsumtions- och produktionsmönster (#12),
•  klimatförändringar (#13),
•  hav och marina resurser (#14), och
•  landbaserade ekosystem, skogar, ökenspridning, markförstöring och 

biologisk mångfald (#15).

Dessutom är Århuskonventionen relevant för hållbarhetsmålen om:

•  kvinnors och flickors egenmakt (#5),
•  hållbar ekonomisk tillväxt (#8) och
•  ojämlikhet (#10).

Århuskonventionens sekretariat har givit konkreta exempel på hur konven-
tionen och tillhörande PRTR-protokoll kan främja målen, genom att:

•  var och en kan bidra till att skydda sin hälsa och sitt välbefinnande 
genom att hålla sig informerad och påverka beslutsprocesser som 
påverkar miljön (#3);

•  alla, inklusive marginaliserade och utsatta grupper, har rätt till till-
gång till miljöinformation och rätt att delta i miljöbeslutsprocesser 
(#10);

•  främja planering och förvaltning för deltagande, integrerande och 
hållbara boendemiljöer (#11);

•  med öppna och sökbara föroreningsregister stimulera grön konkur-
rens mellan företag (#12);
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•  främja allmänhetens deltagande i klimatbeslut, även i internationella 
fora och därmed göra dessa beslut mer transparenta och effektiva 
(#13); och

•  främja effektiva, ansvarsutkrävande och transparenta institutioner, 
effektiv tillgång till information, effektivt och inkluderande deltagan-
de och transparens i nationellt och internationellt beslutsfattande, 
liksom effektiv tillgång till rättslig prövning och rättvisa i miljösam-
manhang (#16).34

Ett sätt att främja hållbarhetsmålen inom ramen för Århuskonventionen 
vore att partsmötet beslutade att parterna i sina återkommande rapporter 
om hur de genomför konventionen35 också ska beakta om åtgärderna främ-
jar hållbarhetsmålen. Det är inte heller uteslutet att FN:s hållbarhetsmål 
på något sätt kan komma att åberopas inför och beaktas av Århuskonven-
tionens efterlevnadskommitté (”Compliance Committee”), till exempel vid 
bedömningen av vad som utgör miljöinformation eller om en plan kan anses 
röra miljön. Sekretariatet kan också med informationsmaterial underlätta 
för parterna att främja hållbarhetsmålen genom åtgärder som syftar till att 
uppfylla konventionen.

d. Världshandelsorganisationen, WTO

Tidigare exempel visar hur hållbarhetsmålen aktualiseras inom olika miljö-
konventioner. Hållbarhetsmålen ska också främjas inom de internationella 
organ eller traktatregimer som inte huvudsakligen fokuserar på miljöskyd-
det. De bör medföra att miljöskyddsdimensionen och beaktandet av social-
ekologiska system får mer uppmärksamhet även i de organisationer och 
traktatregimer som inte har miljöskydd som huvudtema. Världshandelsor-
ganisationen, WTO,36 och WTO-avtalen (GATT, GATS, TRIP m.fl.) är ett 
sådant exempel. Redan när WTO bildades 1995 kritiserades organisationen 
för dess alltför snäva syfte, där frihandelsprinciperna inte var kopplade till 
andra internationella rättsprinciper om till exempel skyddet för yttre miljö 
och arbetsmiljö.

Grundprincipen i frihandelsavtalet GATT37 är att parterna inte får diskri-
minera utländska varor och produkter ”av samma slag”. Det innebär dels 
att varor och produkter av samma slag från olika länder inte får behandlas 

34 Se UNECE:s informationsmaterial, UNECE, Environmental Democracy and the Sustaina-
ble Development Goals, Genève, 1714685 (E), ECE/ENV/NONE/2017/1, juni 2017.
35 Århuskonventionen, artikel 10.
36 SÖ 1995:30.
37 SÖ 1995:30.
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olika, dels att de inte får ges en mindre förmånlig behandling än inhemska 
varor och produkter av samma slag. Kritiken mot dessa principer är att de 
inte tar hänsyn till hur varorna och produkterna är tillverkade. Undantag 
medges från diskrimineringsförbudet, men det ställer långtgående krav på 
den stat som vill rättfärdiga undantaget.

WTO:s tvistlösningsorgan har i flera mål bedömt vad som avses med 
”av samma slag” och om miljöhänsyn på något sätt har kunnat rättfärdiga 
undantag från diskrimineringsförbudet. Förbudet, som det tolkats inom 
ramen för GATT-avtalet, både innan och efter det att WTO bildades, inne-
bär att produktionsförhållanden och produktionsmetoder inte i sig gör att 
varor eller produkter skiljer sig åt. En fotboll som tillverkats av barn under 
slavlika förhållanden är en vara av samma slag som en fotboll som tillver-
kats under anständiga arbetsvillkor. En produkt som tillverkats med giftiga 
kemikalier är en produkt av samma slag som en som tillverkats på ett miljö-
anpassat sätt (såvitt det inte påverkar den kvarvarande kemikaliehalten i 
produkten). Generellt sett har WTO:s medlemmar kunnat kräva att deras 
varor och produkter inte ska diskrimineras, även om de tillverkats i strid 
med internationella regler om miljöskydd, arbetsmiljöskydd, mänskliga rät-
tigheter och korruptionsbekämpning.

Världshandelsorganisationen och världshandelssystemet omnämns i 
Agenda 2030, men frihandel är inte i sig definierat som ett hållbarhetsmål. 
Däremot förväntas WTO bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.38 Hållbar-
hetsmål som tydligt kan kopplas till internationell handel är:

•  avskaffad hunger och hållbart jordbruk (#2),
•  hälsosamma liv och välbefinnande (#3),
•  jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt (#5),
•  tillgång till och hållbar förvaltning av vatten (#6),
•  hållbar energi (#7),
•  hållbar ekonomisk tillväxt, produktiv sysselsättning och anständiga 

arbetsvillkor (#8),
•  minskad ojämlikhet (#10),
•  hållbara konsumtions- och produktionsmönster (#12),
•  bekämpning av klimatförändringar (#13),
•  hållbart bevarande av hav och marina resurser (#14),
•  skydd av landbaserade ekosystem, hållbart skogsbruk, bekämpning 

av ökenspridning (#15), och

38 Agenda 2030, styckena 10(a), 14(6), 17(10), 17(12), 63 och 68.
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•  minskad markförstöring och hejdad förlust av biologisk mångfald 
(#16).

Möjligheten att uppnå några av hållbarhetsmålen skulle öka radikalt för 
vissa delar av världen om frihandelsprinciperna kopplades till efterlevnaden 
av andra internationella normer, om miljöskydd, arbetsskydd och mänskliga 
rättigheter. Då skulle WTO:s medlemmar bara kunna kräva icke-diskrimine-
ring om de kunde visa att de uppfyller internationella regler om miljöskydd, 
arbetsskydd och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsmålen kan naturligtvis 
även stärka motiven för internationell handel; det finns åtskilliga exempel 
på hur handel har förbättrat människors välfärd. Föga förvånande är det 
just denna koppling, snarare än problemen när hållbarhetsmålen ignoreras 
vid internationell handel, som WTO har lyft fram.39 Agenda 2030 ska emel-
lertid beaktas i WTO, så att den internationella handeln bedrivs på ett sätt 
som främjar hållbarhetsmålen – och här finns mycket att göra. Genom att 
beakta hållbarhetsmålen vid tillämpningen av frihandelsprinciperna, skulle 
efterlevnaden av andra internationella regelverk öka. Det vore en rättslig 
integration av stora mått.

4. Hållbarhetsmålens betydelse för svensk rätt
Sverige förväntas arbeta för FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen i olika 
internationella organ, i EU, i internationellt bistånd och genom inhemska 
åtgärder. Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 avseende 2018–2020 
innehåller åtskilliga politiska initiativ och åtgärder med varierande konkre-
tion och betydelse.40 Några rättsliga åtgärder som en direkt följd av håll-
barhetsmålen har inte föreslagits och kommer knappast att föreslås enbart 
med hänvisning till hållbarhetsmålen. Däremot kan regeringen och riksda-
gen naturligtvis hänvisa till hållbarhetsmålen som ytterligare stöd för ny 
lagstiftning, som när klimatlagen antogs 2017.41

Målstyrning fick en central plats i svensk miljörätt när förarbetena till mil-
jöbalken började presenteras på 1990-talet. Då hade miljömål, målstyrning, 
måluppfyllelse redan berörts och betonats i den miljörättsliga forskningen,42 
men frågorna fick nu också större uppmärksamhet och utrymme i den aka-

39 World Trade Organization, Mainstreaming Trade to Attain the Sustainable Development 
Goals (WTO, Genève, 2018).
40 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018–2020 (Finansdepartementet, Fi 2018:3).
41 Proposition 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 20.
42 Se framför allt, S. Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor (Tapir förlag, 1987).
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demiska litteraturen.43 Målformuleringar i den tidigare miljölagstiftningen 
var splittrade, inkonsekventa och hade begränsad betydelse.44 På den poli-
tiska arenan hade beslut om miljömål fattats redan tidigare. Särskilt kon-
kreta och samordnade blev de politiska miljömålen när riksdagen 1999 fast-
ställde 15 nationella miljömål (som senare utvidgades till 16 miljömål).45

Miljömålens, inte minst det inledande målstadgandets, rättsliga betydelse 
underströks i regeringens proposition till miljöbalken. Så här beskrivs ambi-
tionen att ge miljömålen och målstyrningen en central plats i miljöbalken, 
och att göra miljöbalken till ett instrument för att uppnå miljömålen i det 
inledande kapitlet med rubriken ”En samlad miljölagstiftning för hållbar 
utveckling”:

”Regeringens bedömning: Den senaste tioårsperioden har inneburit stora för-
ändringar på miljöpolitikens område. Begreppet hållbar utveckling har slagit 
igenom som en vision som ska föras vidare i miljöarbetet på alla samhällsnivåer. 
Att förverkliga en ekologiskt hållbar utveckling kräver arbete på global nivå och 
på Europanivå lika väl som nationellt.

---
Miljöbalken måste spegla dessa förändringar och nya miljö-, hälskydds- och 

naturresurspolitiska mål. Balken utgör en sammanhållen och övergripande lag-
stiftning för hela miljöområdet där miljötillståndet, miljökraven och miljömålen 
utgör grund för miljöarbetet. Balken ska mot den bakgrunden inte bara ses som 
en omfattande teknisk lagstiftningsreform utan som en nödvändig utveckling av 
det grundläggande och centrala verktyget i miljöarbetet i en tid när miljöpoliti-
ken förändras snabbt och hela tiden ställs inför nya utmaningar.

För att lagstiftningen ska kunna fungera effektivt krävs att det finns tydliga 
mål för miljöpolitiken. Regeringen avser att i den miljöpolitiska proposition 
som lämnas till riksdagen våren 1998 bl.a. behandla frågan om förslag till nya 
nationella miljömål. Med nya miljömål blir miljöpolitiken lättare att överblicka 
och dess inriktning kan beskrivas ännu tydligare.”46

43 Se S. Westerlund, En hållbar rättsordning (Iustus förlag 1997); S. Westerlund, Miljörätts-
liga grundfrågor 2.0 (Åmyra förlag, 2003; J. Ebbesson, Compatibility of International and 
National Environmental Law (Uppsala universitet, 1995) (Iustus/Kluwer Law International, 
1996); L. Gipperth, Miljökvalitetsnormer (Uppsala universitet, 1999); J. Christensen, Rätt och 
kretslopp (Iustus, 2000); och C. Hörnberg Lindgren, Miljökonsekvensbedömningar som rätts-
ligt verktyg för hållbar utveckling (Umeå universitet, 2005). G. Michanek, ”Utvecklingen av 
miljörätten i Sverige”, i G. Michanek och U. Björkman (red.), Miljörätten i förändring (Iustus 
förlag, 2003), s. 15, 24, identifierade 2003 fem olika miljörättsliga forskningsinriktningar i 
Sverige, varav en är ”rättsliga genomföranden av miljöpolitiska mål”.
44 Så uttrycker t.ex. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. en inledande, 
allmänt formulerad målsättning, detsamma gjorde plan- och bygglagen (1987:10) (som nu har 
upphävts).
45 Se prop. 1997/98:145, Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Om tidigare 
politiska beslut om olika miljömål, se bilaga 57.
46 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, s. 154.
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Även den svenska miljöpolitikens och miljörättens sammanhang har vidgats 
i likhet med den internationella utvecklingen, så att miljöhänsyn och miljö-
ambitioner har kommit att alltmer integreras med andra samhällsintressen. 
Dessutom har de rättsliga sammanhangen expanderat och statsgränsernas 
betydelse har förändrats. Från att huvudsakligen ha betraktats som lokala 
och nationella har de miljörättsliga sammanhangen blivit gränsöverskridan-
de, transnationella, övernationella eller internationella – och inte sällan glo-
bala. Juridiken har förändrats radikalt efterhand som miljöförhållandena 
och de social-ekologiska sammanhangen har expanderat.47

Därför är det förvånande att miljöbalkens målformulering (1 kap. 1 §), 
som tydligt präglas av internationellt formulerade mål, inte innehåller någon 
explicit hänvisning till dessa internationella eller gränsöverskridande dimen-
sioner. Det hade kunnat framgå av miljöbalkens målstadgande att balken 
också syftar till att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser 
och bidra till att internationella miljömål uppnås. I likhet med Agenda 2030 
kopplar miljöbalken däremot miljömålet till andra samhällsmål, om än inte 
med samma vidd som FN:s hållbarhetsmål. Dels anges i miljöbalkens mål-
stadgande att den ska tillämpas så att ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas” (1 kap. 1 §), dels framgår 
det i de allmänna hänsynsreglerna och i bestämmelserna om riksintressen.

Miljöbalkens målformulering ger också stöd för att beakta de av riksda-
gen beslutade miljömålen i myndighetsutövningen och rättstillämpningen, 
vid tolkning av balkens bestämmelser, trots att miljömålen inte har karaktär 
av lagstiftning. Riksdagens miljömål är betydligt konkretare än FN:s håll-
barhetsmål, men flera av dem sammanfaller. Även övriga miljömål kan på 
något sätt kopplas till FN:s hållbarhetsmål.

Kan vi då förvänta oss att FN:s hållbarhetsmål direkt kommer att påver-
ka myndighetsutövningen eller rättstillämpningen på miljöområdet? Det är 
tveksamt. Något rättsligt stöd finns inte för att de skulle få lika konkret 
och avgörande inverkan som när Högsta förvaltningsdomstolen beaktade 
Århuskonventionen för att fastslå att miljöorganisationer kan överklaga 
beslut enligt skogsvårdslagen med stöd av förvaltningslagen.48 Däremot kan 
hållbarhetsmålen användas som motiv både när nya författningar utfär-
das av riksdag eller regering och vid politiska och administrativa beslut om 
planer, policyer och program på olika nivåer. Dessutom kan de komma att 

47 Se J. Ebbesson, ”Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras”, Vit-
terhetsakademiens årsbok 2018 (Stockholm 2018), s. 195.
48 HFD 2014 ref. 8.
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beaktas av myndigheter och domstolar i tillstånds- och tillsynsfrågor, men 
då som extra stöd för en viss tolkning, som skulle vara riktig även utan 
hänvisning till hållbarhetsmålet. Sammantaget är hållbarhetsmålen likväl 
mer relevanta för författningar och övergripande beslut om planer, policyer 
och handlingsprogram än vid beslut om enskilda verksamheter och anlägg-
ningar.

5. Slutsatser
Vi kan dra ett par, tre miljörättsliga slutsatser om Agenda 2030 och FN:s 
hållbarhetsmål.

För det första visar de, kanske mer än något annat, hur olika internatio-
nella samhällsfrågor och mål hänger samman, och att de behöver integreras. 
Dels är det en legitimitetsfråga, där det inte är möjligt att enas globalt om 
stärkt miljöskydd utan också inkludera andra, ofta akuta, samhällsfrågor 
och orättvisor. Dels är frågorna sakligt sett så intimt förknippade att det inte 
går att säkerställa ett mål utan att också bidra till att flera andra uppnås. För 
den internationella miljörätten är detta ingen nyhet. Mycket har skrivits om 
problem med att olika miljökonventioner inte är samordnade. Bland annat 
har förslag presenterats på hur vi skulle kunna identifiera en övergripande 
rättsnorm, en mål-relaterad ”grundnorm”, som skulle förena alla traktater 
och regelverk på miljöområdet. Enligt förslaget skulle det yttersta syftet 
med den internationella miljörätten vara att ”säkra integriteten för jordens 
livsstödjande system, eller alla identifierade och potentiella planetariska 
gränser, som icke förhandlingsbara biofysiska förutsättningar för mänsklig 
existens och utveckling.”49 Jag har kritiserat detta förslag främst för att det 
begränsas just till miljörättsliga konventioner. Jag kan instämma i att mil-
jökonventioner bör koordineras mer, men den största utmaningen – vilket 
är en eufemism för största svårigheten – är att samordna internationella 

49 R.E. Kim och K. Bosselmann, ”International Environmental Law in the Anthropocene: 
Towards a Purposive System of Multinational Environmental Agreements” i 2 Transnational 
Environmental Law (2013) s. 285 (”The ultimate purpose of international environmental law 
should be about safeguarding the integrity of Earth’s life-support system, or all identified and 
potential planetary boundaries, as the non-negotiable biophysical preconditions for human 
existence and development.”). R.E. Kim har senare i ”The Nexus between International Law 
and the Sustainable Development Goals”, 25 RECIEL (2016) s. 15, utvecklat detta ytterligare, 
och även om perspektivet vidgats något är fokus alltjämt på att utforma en grundnorm för den 
internationella miljörätten. Jag är inte övertygad.
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miljöskyddsnormer och miljöskyddskonventioner med andra normer, mål 
och regelverk.50

Här erbjuder Agenda 2030 en bättre ingång just för att miljöskyddet inte 
betraktas separat från andra samhällsfrågor. Istället uttrycker de mer än 
något annat FN-dokument en samlad och bred ansats för en internationell 
välfärdspolitik. Detta kan bidra till att samordna den internationella politi-
ken och det internationella rättssystemet.

Samtidigt, och det är min andra miljörättsliga slutsats, visar Agenda 2030 
att miljöskydd och genomtänkt långsiktigt nyttjande av naturresurser är för-
utsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen. Nio av de 17 hållbarhetsmålen 
är direkt relaterade till eller definierade utifrån miljöteman, och de övriga 
åtta kan utan svårighet länkas till social-ekologiska sammanhang. Det inne-
bär att den miljörättsliga styrningen måste stärkas på flera fronter och få 
bättre genomslag i andra internationella regelverk än miljökonventioner för 
att hållbarhetsmålen ska kunna uppnås. Vi ser hur kopplingen mellan mil-
jöskydd, hälsa och mänskliga rättigheter tydligt har erkänts i internationell 
rättspraxis inom existerande konventioner till skydd för mänskliga rättig-
heter, trots att konventionerna inte anger något uttryckligt skydd för mil-
jön. Förhoppningsvis bidrar hållbarhetsmålen till att legitimera en liknande 
rättslig utveckling i förhållande till andra regelverk och rättsområden.

Vad slutligen gäller Sverige och svensk rätt kan Agenda 2030 och håll-
barhetsmålen ge stöd för rättsliga förändringar och politiska beslut. De bör 
också vara vägledande för Sveriges biståndspolitik och agerande i interna-
tionella fora – på alla områden! Till skillnad från miljöbalkens uppmärk-
sammade målstadgande påminner Agenda 2030 och hållbarhetsmålen dess-
utom om att svensk miljörätt är en del av ett gränsöverskridande, interna-
tionellt, ja rentav globalt sammanhang. Den insikten är bra även för den 
miljörättsliga forskningen.

50 J. Ebbesson, ”Social-Ecological Security and International Law in the Anthropocene”, i 
J. Ebbesson m.fl. (red.), International Law and Changing Perceptions of Security – Liber Ami-
corum Said Mahmoudi (Brill, Leiden/Boston, 2014), s. 71, 85–87.


