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Projektplan  
Enkel Bedömning Av Miljöpåverkan  
 
 

Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att 
driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för 
det arbeta fram olika handläggarstöd. 
 
Inför 2021 års verksamhetsplanering föreslog det 
tidigare projektet ”Samråd enligt 6 kap. miljöbalken” en 
fortsättning för att förenkla bedömning av betydande 
miljöpåverkan. 
 
Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta 
projektet ”Stöd för bedömning av betydande 
miljöpåverkan” ingå i förslag till verksamhetsplan för 
2021. Förslaget fastställdes efter det att Miljönätverket 
och Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att lämna 
synpunkter av styrgruppen. 
 

Bakgrund Miljöbedömningsförordningen (2017:966) kan vara svår 
att applicera på verkliga förhållanden. Det innebär att 
länsstyrelserna gör olika vid bedömningar om ett ärende 
innebär betydande miljöpåverkan eller ej. 
 
Ett beslut om betydande miljöpåverkan är inte 
överklagningsbart och därmed saknas praxis. Detta 
ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva 
välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar 
dessutom ofta kommande tillståndsprocess. 
 
I samband med tidigare projekt ”Samråd enligt 6 kap, 
miljöbalken” togs en checklista i form av ett Excel ark 
fram. Det finns stora möjligheter att utveckla checklistan 
och omvandla den till ett internt digitalt verktyg. Det 
rymdes inte inom det tidigare projektet utan bildar 
underlag till detta nya projekt. 
 
I arbetet med verktyget kommer vi att utgå från 
Naturvårdsverkets vägledning om beslut om betydande 
miljöpåverkan. 
 
 
 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/specifik-miljobedomning/beslut-om-betydande-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/specifik-miljobedomning/beslut-om-betydande-miljopaverkan/


Syfte  
(Varför?) 

Projektet ger möjlighet till: 
• att underlätta arbetet med bedömning av 

miljöpåverkan för handläggare och 
verksamhetsutövare 

• en ökad samsyn mellan länsstyrelserna när det 
gäller miljöbedömningar 

• ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för 
beslut om betydande miljöpåverkan 

• ökad rättssäkerhet. 
 

Projektmål  
(Vad?  
Projektmålen ska uppnås inom 
ramen för projektet.) 

Projektet ska utveckla ett internt digitalt verktyg. 
Verktyget ska: 

• utgå från 11-13 §§ i 
miljöbedömningsförordningen 

• vara ett verktyg som ställer rätt frågor inför 
bedömningen av miljöpåverkan 

• vara uppdelat i olika grupperingar av 
branscher/sakområden 

• göra en sammanvägning av 
bedömningsgrunderna 

• generera stöd till motivering av beslut. 
 
Parallellt tas en enklare extern version av verktyget fram 
som blir tillgänglig för verksamhetsutövare och 
konsulter. 
 

Kortsiktiga effekter 
 

Verktyget ger möjlighet till: 
• ett förenklat arbetssätt för länsstyrelsernas 

handläggare 
• en lägre tröskel för nyanställda 
• ett stöd för en mer objektiv bedömning av 

betydande miljöpåverkan. 
  

Långsiktiga effekter På längre sikt bedömer vi att verktyget möjliggör: 
• En mer enhetlig bedömning och likriktade beslut 

hos länsstyrelserna.  
• Ökad kunskap och större förståelse för 

bedömningsgrunderna hos länsstyrelsernas 
handläggare, konsulter och verksamhetsutövare. 
Förhoppningsvis leder detta till tydligare samråd. 

• En förenklad ärendehantering hos 
länsstyrelserna. 

 
Målgrupp Målgrupp är i första hand länsstyrelsens handläggare. 

Därutöver riktar vi oss till verksamhetsutövare och 
konsulter. 



Styrgrupp Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: 
Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping, ordförande 
Elisabet Ardö, Länsstyrelsen Kronoberg 
Björn Forsberg, Länsstyrelsen Dalarna 
Kristina Nylén, Länsstyrelsen Östergötland 
Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 
 
Adjungerade: 
Eva Bergh, Naturvårdsverket 
Teresia Persson, Jordbruksverket  
Johan Stål, Havs- och vattenmyndigheten 
 

Projektledare Carina Lif, Miljösamverkan Sverige 

Projektgrupp Karl-Martin Calestam, Länsstyrelsen Stockholm 
Andreas Johansson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
Maria Lundgren, Länsstyrelsen Västernorrland  
Erik Sundqvist, Länsstyrelsen Dalarna 
 
 

Projektfaddrar  Eva Bergh, Naturvårdsverket 
Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 

Referensgrupp OBS! Namnen ej klara. Kompletteras efter hand. 
 
Lina Vogel, Naturvårdsverket 
 
Vägledningsansvarig vattenverksamhet, förutom 
markavvattning, Havs- och Vattenmyndigheten 
 
Länsstyrelsehandläggare som hanterar A-prövning, B-
prövning samt prövning av vattenverksamheter. Vi 
önskar få en geografisk spridning över landet. 
 
Branschorganisationer till exempel SBMI (täkter)  
 
Trafikverket   
 
Konsulter som hanterar industrisektorn. 
 

Behov av IT-stöd 
(i samverkan med 
förvaltningsobjektet, t ex e-
tjänst, gemensamma mallar) 

Vi samverkar med: 
− Lst-IT genom IT-arkitekt 
− FO Miljöskydd genom Karin Fredriksson, 

Länsstyrelsen Västra Götaland  
− FO Vatten och miljömål, genom Tobias Haag 

förvaltningsledare, Länsstyrelsen Jönköping  



Behov av ytterligare 
kompetenser 

Vi har önskemål om ytterligare kompetenser i projektet: 
• Jurist som stöd i processen att granska det 

verktyg vi tar fram 
• Kommunikatör som bidrar vid verktygets 

utformning vad gäller upplevelsen hos 
användaren 

• Kommunikatör som stöd i marknadsföring av 
verktyget 

Önskad kompetens finns troligen hos Länsstyrelsen 
Västra Götaland. 
 

Avgränsningar 
 

Projektet omfattar i första hand 9 och 11 kap. 
miljöbalken samt hanterar såväl helprövning som 
ändringstillstånd. Vi ska inte hantera samråd enligt 6 
kap. mb kring andra lagstiftningar, exempelvis Plan och 
bygglagen samt Lagen om kontinentalsockeln 
(havsbaserad vindkraft). 
 
I projektet ingår ej uppdatering och förvaltning av 
verktyget.  
 

Kritiska framgångsfaktorer Verktyget måste vara så enkelt och användarvänligt som 
möjligt. Det ska dessutom vara smidigt att underhålla 
och uppdatera. 
 
Verktyget behöver synkas med e-tjänsten för samråd och 
vice versa. 
 
Vi behöver anpassa exempeltexter utifrån olika 
branscher. 
 
Det är angeläget att marknadsföringen av verktyget får 
genomslag hos länsstyrelserna så att det kommer till 
användning. 
 

Utvärdering och 
förtydligande av när 
projektet är avslutat 

Verktyget kommer att kräva förvaltning av FO 
Miljöskydd samt FO Vatten och miljömål. 
Miljösamverkan Sverige saknar möjligheter att förvalta 
verktyget men kommer förhoppningsvis att kunna bidra 
med viss uppdatering. 
 
Projektet avslutas när verktyget är i funktion,  godkänt 
av styrgruppen samt lanserat genom en 
marknadsföringskampanj. 
 
Utvärdering av projektet och projektgruppens arbete ska 
ha gjorts enlig ordinarie mall. 
 



Genomförande 1. Samla in exempel på BMP-beslut /icke-BMP-
beslut från Lst21  

2. Samla in exempel från länsstyrelserna av olika 
framtagna ”bedömningsstöd” samt uppgifter om 
mest frekventa branscher. 

3. Bearbeta och sortera de beslut vi fått in  
4. Utveckla och komplettera innehållet i det 

befintliga underlaget (Excelark från ett tidigare 
projekt) samt koppla det till verktyget  

5. Ta fram ett frågebatteri till verktyget utifrån 11-
13 §§ mbf 

6. Skapa förslag på beslutsmotiveringar som 
genereras av verktyget. 

7. Testa (referensgrupp) och justera verktyget  
8. Lansera 
9. Ha en plan för förvaltning av verktyget 

 
Tidplan 
 
 
 
 

September 2021 Projektstart 
Q3 2021 Projektplanering och inläsning 
Q1 2022 Insamling av underlag 
Q2 och 3 2022 Bearbetning av underlaget och 

framtagande av innehåll i 
verktyget. 

Q4 2022 Test av verktyget samt lansering 
Q1 2023 Projektet avslutas 

 
 

Budget Projektledarens lön, kostnader för projektdeltagarnas 
resor och övernattningar finansieras genom 
projektmedel. Detta gäller även insatser stöd av 
kommunikatör eller jurist inom länsstyrelsen. 
 
Projektgruppmedlemmarnas insats i form av arbetstid 
står respektive organisation för. Preliminärt uppskattas 
arbetsinsatsen till ca tre – fyra heltidsarbetsveckor per 
deltagare.  
 
Projektet ersätter Länsstyrelsen Stockholm för Karl-
Martin Calestam och en månads arbetstid för 
utvecklingsarbete inom IT, max 80 000 kr. 
 
Illustrationer till projektet och den animerade filmen ca 
15 000 kr. 
 
Animering av kort film ca 15 000 kr. 
 
Tidredovisning för länsstyrelsedeltagare sker med VÄS-
kod 5039. 



Vem tar hand om 
resultatet 

Verktyget ska finnas tillgänglig för handläggarna via 
länsstyrelsernas intranät. Den publika versionen ska 
finnas på plats på länsstyrelsernas externa webbar. 
 
Verktyget förvaltas av aktuellt Förvaltningsobjekt, det 
vill säga i samverkan mellan FO Miljöskydd och FO 
Vatten och miljömål 
 

Dokumentation All dokumentation samlas på projektets 
grupparbetsplats.  
Alla checkar ut och in dokumenten vid arbete på 
grupparbetsplatsen. 
Minnesanteckningar förs vid varje träff/möte. 
 

Mötesstruktur Regelbundna projektgruppsträffar och Skype-möten 
hålls efter behov. 

Bilagor 
 

1. Tid- och aktivitetsplan 
2. Kommunikationsplan 
3. Riskanalys 

 

 

  


