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1. 
Bakgrund 
och syfte 

 
 

 

Den 1 januari 2010 trädde Förordningen om 

miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) i 

kraft, med tillägg SFS 2018:1642. I förordningen 

stadgas att statliga myndigheter ska ha ett 

miljöledningssystem där den miljöpåverkan som 

myndighetens interna och externa verksamhet kan 

ge upphov till har klarlagts i en miljöutredning. 

Miljöledningssystemet är ett verktyg för ett 

systematiskt miljöarbete som bygger på en 

kontinuerlig process att identifiera, planera, 

genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet. 

Ett viktigt syfte med ett miljöledningssystem är att 

bedriva ett förutseende och förebyggande arbete 

som resulterar i att verk samheten blir rationell, 

kostnadseffektiv och gradvis allt mindre 

miljöbelastande. 

 
Syftet med denna miljöutredning är att identifiera 

Länsstyrelsen Östergötlands miljöpåverkan, både 

den direkta och indirekta, samt att kunna mäta 

effekterna av vårt miljöarbete. Målet är att ständigt 

förbättra verksamhetens miljöprestanda i syfte att 

bidra till att de nationella miljömålen och FN:s 

globala hållbarhetsmål nås1. 

 
Miljöutredningen ligger till grund för miljölednings 

arbetets inriktning och utformning. En handlings 

plan med miljömål har tagits fram som listar de 

åtgärder som bör vidtas för att minska den direkta 

miljöpåverkan. I samband med den årliga 

uppföljningen av handlingsplanen och tillhörande 

miljömål, revideras och skärps miljömålen för det 

kommande året. Detta ska gradvis minska den negativa 

miljö påverkan kopplad till Länsstyrelsens 

verksamhet. Miljöutredningen kartlägger även 

Länsstyrelsens indirekta miljöpåverkan som främst är 

positiv, och som är ett resultat av Länsstyrelsens 

samlade miljö-, natur-, energi- och klimatarbete. 

 
Sammanfattningsvis: 

 
 Miljöutredningens syfte är att identifiera Länsstyrelsens 

betydande direkta och indirekta miljöpåverkan. 
 
 Miljöutredningen utgör ett underlag för att ta fram mål 

och åtgärder för att minska den negativa direkta 
miljöpåverkan. 

 
 Miljöutredningen är även ett underlag för att synliggöra 

och utveckla Länsstyrelsens i första hand positiva 
indirekta miljöpåverkan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen: www.miljomal.se 

FN:s globala hållbarhetsmål www.globalamålen.se 

http://www.miljomal.se/
http://www.globalamålen.se/
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2. 
Länsstyrelsens verksamhet 
och miljöpolicy 

 
 

 

Länsstyrelsen Östergötland är en statlig myndighet 

som arbetar för regional tillväxt och en långsiktigt 

hållbar utveckling i länet. Länsstyrelsen är 

regeringens företrädare i länet och en länk mellan 

den centrala och regionala nivån, både när det gäller 

att tydliggöra, genomföra och följa upp den 

nationella politiken och när det gäller att samordna 

och driva utvecklingsfrågor i länet. 

 
Länsstyrelsens uppdrag inom miljöområdet styrs 

i huvudsak av regeringen genom myndighets 

förordningen, länsstyrelseinstruktionen och 

regleringsbrevet. När det gäller arbetet med den 

direkta miljöpåverkan så styrs det även av olika 

författningar och andra krav rörande exempelvis 

energi effektivisering och resurseffektivisering. 

 
Länsstyrelsen är en kunskapsmyndighet som 

arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. 

Det innebär både kontorsverksamhet samt arbete i 

fält, såsom inventering, tillsynsbesök, utbildning och 

rådgivning. Miljö-, klimat- och energifrågor är en 

betydande del av Länsstyrelsens kärnverksamhet och 

miljökompetensen inom Länsstyrelsen är överlag 

hög, särskilt inom de enheter vars huvudsakliga 

 
 

 

Länsstyrelsen 
är en 

kunskapsmyndighet 
 
 
 

verksamhet berör miljö-, natur-, energi- och klimat 

frågor. 

 
Huvudverksamheten äger rum i en kontorsfastighet 

i Linköping som Länsstyrelsen hyr av 

fastighetsbolaget Castellum. För denna del av 

verksamheten redovisar Länsstyrelsen både den 

direkta och den indirekta miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen driver även verksamheten vid 

Naturum Tåkern, som Naturvårdsverket äger.  
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Miljöpolicy 

Länsstyrelsen Östergötland är en av de viktigaste 

aktörerna för att säkerställa en god miljö i länet. 

Länsstyrelsen ska därför föregå med gott exempel för 

länets invånare, näringsliv och organisationer för att 

främja en långsiktigt hållbar utveckling. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Länsstyrelsen 
ska främja en långsiktigt 

hållbar utveckling 
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3. 
Miljöledningsorganisationen 

 
 
 

 

Miljöledningssystemet omfattar Länsstyrelsens hela 

verksamhet (förordning 2009:907). 

 
Länsstyrelsens miljöledningsarbete följer den modell 

som Naturvårdsverket utarbetat för statliga myndig 

heter och som åskådliggörs i nedanstående figur. 

 
 

1. Organisation och ansvar Fördela 

ansvar och befogenheter redan 

från början. 

 
2. Miljöutredning 

Hur påverkar myndigheten miljön? 

Genomför en nulägesanalys där 

myndighetens miljöpåverkan kartläggs. 

 

 

 
 

 
 
 

10. Ständig förbättring Kontrollera 

och utvärdera resultatet av 

miljöarbetet 
samt vidta förbättringar. 10 
Sätt nya mål! 

 

 
9. Miljörevision 

Genomför en intern 

eller extern kontroll 9 
av miljölednings- 

systemet som 

säkerställer att ni 

når upp till 

fastställda krav. 

3. Miljöpolicy 
Hur ser myndigheten på miljön? 

Upprätta en policy där myndighetens 

ambition med miljöarbetet fastläggs. 

 

3 4. Miljömål och handlingsplan 
Vad ska förbättras? Sätt konkreta 

och tidsatta mål. Hur ska 

myndigheten gå tillväga? Utforma 

en handlingsplan som visar hur 

målen konkret ska uppnås, vem 

som ansvarar och vilka resurser 

som avsätts. 

 

5. Rutiner 
Hur drivs miljöarbetet? 

Utveckla rutiner för olika 

aktiviteter inom miljöarbetet 

för att säkerställa 

lagefterlevnad och minimerad 

påverkan på miljön. 

 
 

 

 
 

8 

8. Uppföljning 
Hur går miljöarbetet? 

Följ upp mål och miljöaspekter, 

utvärdera lagefterlevnad, redovisa 

miljöarbetet och genomför 

ledningens genomgång. 

 

6 

 
7 6. Kommunikation 

Kommunicera miljöarbetet med 

medarbetarna och externa 

intressenter. 

 
7. Utbildning 

Utveckla personalens 

miljökompetens. 
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1. Organisation och ansvar 

Det är viktigt att Länsstyrelsens samtliga verksam 

heter känner till miljöledningssystemets mål och 

handlingsplan och samverkar för att nå dem. Yttersta 

ansvaret för Länsstyrelsens miljöledningsarbete 

ligger hos Landshövdingen. 

 
Styrgruppen för miljöledning består av Länsrådet, 

servicechefen, kommunikationschefen samt två 

miljöledningssamordnare från miljöskyddsenheten. 

Styrgruppen träffas två gånger om året, samt vid 

behov. Styrgruppen arbetar med miljöledningen 

i verksamhetsutvecklingen, prioritering av resurser, 

uppföljning av handlingsplan och resultat samt 

deltar i beslut och stödjer arbetsgruppen i det 

operativa arbetet. Detta kan vara att förankra 

projekt internt. 

 
Arbetsgruppen för miljöledning har det operativa 

ansvaret och består av chefen för servicefunktionen 

och två miljöledningssamordnare. Arbetsgruppen 

träffas cirka åtta gånger om året. Miljö 

ledningssamordnarna arbetar med utveckling och 

integrering av miljöledningsarbetet i verksamheten, 

föreslår nya åtgärder till handlingsplanen samt 

kommunicerar miljöledningsarbetet internt och 

externt. 

 
Miljöledningssamordnarna arbetar även med löpande 

rapportering till Naturvårdsverket, integrering av 

arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen i 

miljöledningsarbetet samt förbereder och deltar vid 

revisioner 

 
Länsledningen fastställer miljöpolicy, mötes- och 

resepolicy, upphandlingspolicy, miljöutredningen 

samt handlingsplanen med mål och åtgärder. 

Samtliga dokument bereds i styrgruppen. 

Arbetsgruppen ansvarar för att innehållet hålls 

uppdaterat och tillgängligt för de anställda samt 

sprider information om tillämpningen av 

dokumenten. Detta sker via tv-skärmar i fika- och 

lunchrum, på enhetsmöten, via intranätet samt vid 

temamöten. 

 

Referensgruppen för miljöledning består av en 

representant (miljöambassadör) från varje enhet på 

Länsstyrelsen och sammankallas av arbetsgruppen. 

Referensgruppen träffas fyra gånger om året för 

att planera, samordna och följa upp 

miljöledningsarbetet. Miljöambassadören 

informerar om miljö ledningsarbetet på egna 

enhetsmöten och framför den egna enhetens 

önskemål och synpunkter till arbetsgruppen. De 

förslag som diskuteras prioriteras och tas 

eventuellt upp i följande års handlingsplan. 

Miljöambassadören bidrar även med underlag och 

idéer vid interna kampanjer (med fokus på 

miljöledning) som bestäms i samråd med 

styrgruppen. 

 
2. Miljöutredning 

Föreliggande miljöutredning fastställdes 2019 och 

kommer att uppdateras årligen enligt Svensk 

miljöbas krav. Styrgruppen ansvarar för att 

miljöutredningen uppdateras och arbetsgruppen 

genomför och informerar om uppdateringen. 

 
3. Miljöpolicy 

Miljöpolicyn beslutades 2009 och uppdaterades 

2017. Den visar Länsstyrelsens ambitioner att föregå 

med gott exempel för länets invånare, näringsliv och 

organisationer för att främja en långsiktigt hållbar 

utveckling i länet. 

 
4. Handlingsplan med mål och åtgärder 

Handlingsplanen för miljöledningsarbetet grundar 

sig på de betydande direkta miljöaspekterna som har 

kartlagts i miljöutredningen. Handlingsplanen 

innehåller övergripande och detaljerade miljömål 

samt åtgärder för att minska påverkan från de 

betydande miljöaspekterna. Vidare redovisar 

handlingsplanen uppgifter om tilldelade resurser, 

ansvarsfördelning och uppföljning av de olika 

åtgärderna. Handlingsplanen uppdateras årligen. 

Revidering och tillägg av nya åtgärder baseras på 

uppföljningen av föregående års handlingsplan samt 

uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen. 

Arbetsgruppen ansvarar för att handlingsplanen 

uppdateras. Respektive enhet ansvarar för 

uppföljning av enskild åtgärd och rapporterar till 

arbetsgruppen. 
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4. Rutiner 

Enligt Förordningen (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter ska myndigheten ha 

dokumenterade rutiner för verksamhetsstyrning 

som säker ställer att miljöpolicyn och gällande 

miljöregler följs. Dessa ska bidra till att minska 

negativ miljöpåverkan samt bidra till att uppnå 

myndighetens miljömål. Vid början av år 2019 har 

Länsstyrelsen följande interna dokument och rutiner 

som kopplar till den interna miljöledningen: 

 
 Länsstyrelsen Östergötland: 

Vision, övergripande mål och fokusområden 

 Länsstyrelsens arbetsordning samt bilaga 2  

 Checklista för årsredovisningen, 

verksamhetsintegrering av 

länsstyrelseinstruktion §5 och 5a 

 Mötes-och resepolicy med riktlinjer  

 Inköps-och upphandlingspolicy 

 Källsorteringsrutin 

 Utbildningsplan-miljö 

 Miljöutredning (detta dokument) 

 Handlingsplan direkt miljöpåverkan 

 

5. Kommunikation 

Länsstyrelsens miljöledningsarbete kommuniceras 

både internt och externt. Varje år i februari 

presenteras uppföljningen av handlingsplanen samt 

redovisningen till Naturvårdsverket för 

länsledningen, chefsgruppen samt referensgruppen 

för miljöledning. Arbetsgruppen ansvarar för den 

interna kommunikationen till samtliga anställda via 

information på intranätet, via tv-monitors, 

fikaföreläsningar och miljöledningskampanjer. 

Miljöambassadörerna informerar kollegor på 

enheterna om miljöledningsarbetet och tar in 

förbättringsförslag. Vid introduktionsutbildningen för 

nyanställda informeras om myndighetens miljöarbete 

och miljöledningssystem. Externt kommuniceras 

miljöledningsarbetet via Länsstyrelsens hemsida. 

Den indirekta miljöpåverkan är en del i 

Länsstyrelsens arbete med frågor kopplat till 

miljöskydd, naturvård, energi och klimat, 

klimatanpassning samt annan miljörelaterad 

verksamhet. Respektive enhet ansvarar för den 

externa kommunikationen inom sitt eget 

verksamhetsområde. 
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6. Utbildning 

Arbetsgruppen har en ambition att årligen anordna 

diverse aktiviteter med fokus på miljö där personalen 

bjuds in för att medverka. Bland annat interna och 

externa föreläsningar, utställningar och temaveckor 

med koppling till miljöledningen. Ett krav i miljö 

diplomering enligt svensk miljöbas är att all tills 

vidareanställd personal genomgår en grundläggande 

miljöutbildning. Arbetsgruppen ska under året 

kartlägga det interna utbildningsbehovet och 

genomföra en grundläggande miljöutbildning för 

den personal som inte har genomfört en sådan. För 

mer information se Intern utbildningsplan 

miljöledning. 

 
7. Uppföljning 

Uppföljning av handlingsplanen görs årligen. 

Arbetsgruppen ansvarar för uppföljningen. 

Redovisningen av miljöledningsarbetet till 

Naturvårdsverket och den externa revisionen som är 

ett krav inom miljödiplomeringen innebär också en 

uppföljning av miljöledningsarbetet. 

8. Miljörevision 

Sedan 2017 är Länsstyrelsen Östergötland miljö-

diplomerad enligt svensk miljöbas. För att förbli 

miljödiplomerad måste verksamheten revideras 

årligen av en revisor godkänd enligt kraven från 

Svensk Miljöbas. Arbetsgruppen ansvarar för att 

revision genomförs och för kontakter med extern 

revisor. 

 
9. Ständiga förbättringar 

Miljöledningsarbetet ska leda till ständiga 

förbättringar. Förbättringarna dokumenteras i 

uppföljning en av handlingsplanen, genom 

sammanställning av statistik till miljöredovisningen 

samt avstämning av checklistan inför 

omdiplomeringen. De rekommendationer som lämnas 

i samband med genomförda miljörevisioner är ett led i 

att åstadkomma ständiga förbättringar. Samtliga 

enheter är delaktiga i förbättringsarbetet. Dels genom 

åtgärderna i handlings planen för direkt 

miljöpåverkan dels genom att utveckla verksamheten 

och förstärka den positiva indirekta miljöpåverkan. 
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4. 
Identifiering och värdering av 
Länsstyrelsens miljöpåverkan 

 
 

 

Arbetsgruppen för miljöledning har identifierat verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. 

Länsstyrelsens direkta miljöpåverkan, till exempel elförbrukning, pappersförbrukning och tjänsteresor kan 

leda till en försämring av miljön. Den indirekta miljöpåverkan, till exempel rådgivning, utbildning och 

projektarbete är främst positiv, det vill säga kan leda till en förbättring av miljötillståndet. 

 
Följande definitioner2 används i avsnitten nedan: 

 
 
 

Miljöpåverkan 

 

 
Miljöaspekt 

 
 
 

Direkta 

miljöaspekter 

 

 
Indirekta 

miljöaspekter 

 
 

 
Betydande 

miljöaspekter 

 Varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön som helt eller delvis orsakas av 

organisationens miljöaspekter. 

 
 Delar av en organisations aktiviteter/verksamheter, produkter och tjänster som 

kan inverka på miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller 

kan ha en betydande miljöpåverkan. 

 
 En negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av 

myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. 

Till exempel elförbrukning, pappersförbrukning, värmeförbrukning och avfall. 
 

 En negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat 

av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att 

myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, 

genomfört utbildning eller lämnat information. 

 
 Direkta miljöaspekter värderas på miljöpåverkan (risk och miljöfarlighet) och 

kvantitet (mängd). Miljöaspekter med störst miljöpåverkan kallas betydande 

miljöaspekter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
Enligt Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) 
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4.1 Direkt miljöpåverkan 

 

4.1.1 Identifiering direkt miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har identifierat vilka aktiviteter 

(miljöaspekter) som orsakar miljöpåverkan utifrån 

följande kriterier: 

 utsläpp till luft, vatten och mark; 

 förbrukning av råmaterial och naturresurser; 

 energianvändning; 

 generering av avfall. 

 
Identifieringen av direkta miljöaspekter har skett 

dels genom sammanställning av befintlig 

dokumentation och dels genom intervjuer av 

enhets och funktionschefer på Länsstyrelsen i 

Östergötland. Under intervjuerna diskuterades 

både den direkta och indirekta miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen Östergötland har identifierat 

följande direkta miljöaspekter inom verksamheten: 

 
 Tjänsteresor och arbetspendling 

- Flyg under 50 mil, flyg över 50 mil, bil/hyrbil/ 

maskiner med fossila bränslen, tåg (i viss mån), 

buss samt provtagning med båt 

 Elförbrukning och värmeförbrukning 

 
 Vattenförbrukning 

 Avfall och avfallshantering 

- Plast, papper, kartong, el avfall, glas, metall, mat- 

avfall 

 Pappersförbrukning 

 Kemikalieanvändning 

- Biltvätt, lokalvård, internt 

 Upphandling inom Länsstyrelsen 

 
4.1.2 Värdering av direkta miljöaspekter 

De direkta miljöaspekterna har värderats utifrån 

en kvantitativ metod och har poängsatts utifrån 

miljöpåverkan (miljöfarlighet och risk) och kvantitet 

(mängd). Poängen i respektive kolumn (miljö 

farlighet/risk och mängd) har sedan multiplicerats 

för att få den totala summan. 

 
Miljöaspekter med höga poäng (918 poäng) bedöms 

vara betydande miljöaspekter som kan leda till en 

negativ miljöpåverkan. Dessa miljöaspekter 

prioriteras av Länsstyrelsen och redovisas i en 

handlingsplan med miljömål och åtgärdsförslag. 

Målet är att minska den negativa direkta 

miljöpåverkan från Länsstyrelsens verksamhet. I 

tabell 1 nedan redovisas kriterier för poängsättning av 

direkt miljöpåverkan. 

 
 

 

Tabell 1: Kriterier för poängsättning av direkt miljö 

påverkan 

 
 
 
 
 

Miljöpåverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mängd 

 

Miljöpåver 
kan, 
Miljöfarlighet 
och risk 

 
Poäng 
sättning 
miljöpåverkan 

 
Mängd 
(kg, kWh, 
CO2 ex.) 

 
Poäng 
sättning 
mängd 

 

Liten 

miljöpåverkan 
(avseende risk och 

miljöfarlighet) 

 

 
1–2 poäng 

 

 
Liten mängd 

 

 
1 poäng 

 

Medelstor 

miljöpåverkan 
(avseende risk och 

miljöfarlighet) 

 

 
3–4 poäng 

 

 
Medelstor mängd 

 

 
2 poäng 

 

Stor 

miljöpåverkan 
(avseende risk och 

miljöfarlighet) 

 

 
5–6 poäng 

 

 
Stor mängd 

 

 
3 poäng 

 

 

6 
 

6 
 

12 
 

18 

 

5 
 

5 
 

10 
 

15 

 

4 
 

4 
 

8 
 

12 

 

3 
 

3 
 

6 
 

9 

 

2 
 

2 
 

4 
 

6 

 

1 
 

1 
 

2 
 

2 

  
1 

 
2 

 
3 
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4.1.3 Miljöaspektlista direkt miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har värderat de direkta 

miljöaspekterna inom verksamheten. Värderingen 

av de listade miljöaspekterna kan utläsas i tabellen 

nedan. De miljöaspekter som har fått värderingen 

nio poäng eller mer har rödmarkerats och bedöms 

som betydande för Länsstyrelsen Östergötland.  

De betydande miljöaspekterna prioriteras i 

handlingsplanen. Det är viktig att tillägga att 

värderingen är en intern jämförelse av 

miljöpåverkan från Länsstyrelsens olika 

verksamhetsområden. Ingen jämförelse sker med 

externa aktörer. 

 

Tabell 2: Poängsättning av värdering direkta miljöaspekter 

 
 

Direkt miljöaspekt 
Värdering 
Miljöpåverkan 
(miljörisk*) 

Värdering kvantitet 
(tex frekvens, antal km, 
antal resor, m3

 

 
Slutlig värdering 

 
Kommentar 

Tjänsteresor 

Flyg under 50 mil 

 

Stor 6 poäng 
 

Medelstor 2 poäng 
 

12 
 

Betydande miljöaspekt 
Stor rådighet 

Tjänsteresor 

Flyg över 50 mil 

 

Stor 6 poäng 
 

Medelstor 2 poäng 
 

12 
 

Betydande miljöaspekt 
Liten rådighet 

Tjänsteresor 

Bil-hyrbil, ej förnyelsebart 

bränsle 

 
Stor 6 poäng 

 

Stor 3 poäng 

(antal resor km) 

 
18 

 
Betydande miljöaspekt 
Liten rådighet 

Tjänsteresor 

Bil, hybridbil, 

elbil 

 

Liten 1 poäng 
 

Medelstor 2 poäng 
(antal resor km) 

 

2 
 

 

Tjänsteresor 

Bil biogas 

 

Liten 1 poäng 
Medelstor 2 poäng 

(antal resor km) 

 

2 
 

Tjänsteresor 

Tåg 

 

Liten 1 poäng 
Stor 3 poäng 

(antal resor km) 

 

3 
 

Tjänsteresor 

Provtagning med båt 

 

Stor 5 poäng 
 

Liten 1 poäng 
 

5 
 

Arbetspendling 

Med bil, ej biogas 

 

Stor 6 poäng 
 

Stor 3 poäng 
 

18 
Betydande miljöaspekt  

Liten rådighet 

Elförbrukning Medelstor 4 poäng Stor 3 poäng 12 
Betydande miljöaspekt 

Stor rådighet 

Värmeförbrukning Medelstor 4 poäng Medelstor 2 poäng 8  

Vattenförbrukning Medelstor 4 poäng 
Medelstor 

2 poäng (antal m3) 
8 

 

Avfallshantering 

Papper, plast, metall, 

kartong, lampor m.m. 

 
Medelstor 4 poäng 

 

Medelstor 

2 poäng 

 
8 

 
 

 

El avfall 
 

Medelstor 4 poäng 
 

Medelstor 2 poäng 
 

8 
 

 

Matavfall 
 

Liten 1 poäng 
 

Liten 1 poäng 
 

1 
 

Pappersförbrukning Liten 2 poäng Liten 1 poäng 2  

Kemikalieanvändning Liten 1 poäng Liten 1 poäng 1 
 

 

Lokalvård 
 

Liten 2 poäng 
 

Medelstor 2 poäng 
 

4 
 

Upphandling inom 

Länsstyrelsen 

 

Stor 5 poäng 
 

Stor 3 poäng 
 

15 
 

Betydande miljöaspekt 
Stor rådighet 

 
* 
Bedömningskriterier: utsläpp till luft, vatten och mark, användning av råmaterial och 

naturresurser, energianvändning och generering av avfall.
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De direkta miljöaspekter som bedöms ha en mer 

betydande negativ miljöpåverkan är: 

1. Tjänsteresor och arbetspendling 

2. El och värmeförbrukning 

3. Upphandling inom Länsstyrelsen. 

 
Åtgärder för att minska miljöpåverkan för dessa 

miljöaspekter planeras och följs upp genom 

handlingsplanen för direkt miljöpåverkan. 

 
Nedan följer en närmare redogörelse av dessa miljö 

aspekter samt kopplingar till miljökvalitetsmålen och 

FN:s hållbarhetsmål. 

 
1. Tjänsteresor och arbetspendling 

Länsstyrelsen arbetar aktivt för öka andelen hållbara 

resor så att den direkta miljöpåverkan relaterad till 

tjänsteresor och arbetspendling ska minska. Alla 

resor i tjänsten ska genomföras så trafiksäkert, 

miljövänligt och ekonomiskt som möjligt enligt 

gällande resepolicy. Varje medarbetare ansvarar för 

det egna resandet. 

 
Rese och mötespolicy 

Gällande rese och mötespolicy (20140821) före 

skriver att distansmöten, om möjligt, ska väljas 

i första hand. Länsstyrelsen ska tillhandahålla 

teknik och utrustning till all personal samt utbilda 

personalen i olika mötesformer via datorn. 

 
Tjänsteresor 

Enligt rese och mötespolicyn skall långväga resor 

i första hand ske med tåg, i andra hand annan 

kollektivtrafik. Länsstyrelsen Östergötland 

tillhandahåller två elbilar, en för längre tjänsteresor 

samt en för kortare tjänsteresor. Dessutom finns tre 

vanliga cyklar och en elcykel. Det finns tre stycken 

länskort att nyttja för resor med kollektivtrafik 

inom länet. 

 
Om elbilarna är uppbokade kan hyrbilar bokas enligt 

gällande ramavtal (kammarkollegiet). Ramavtalets 

hyrbilar kör inte på förnyelsebart bränsle vilket ökar 

Länsstyrelsens utsläpp om dessa används ofta.  

 
Arbetspendling 

Länsstyrelsen uppmuntrar de anställda till en hållbar 

arbetspendling. Förutom information om 

arbetspendlingens miljöpåverkan så har projekt 

anordnats för att visa på möjligheterna att åka 

kollektivt och ta cykel till jobbet. Samtidigt bor 

många anställda långt bort och behöver bil för 

vardagslogistiken. Detta arbete förblir främjande då 

vi inte kan krav ställa arbetspendlingen på samma 

sätt som tjänsteresorna. 

 
År 2018 var utsläppet av koldioxid från tjänsteresor/ 

årsarbetskraft 276 kg per årsarbetskraft och 2017 var 

utsläppet för tjänsteresor 277 kg per årsarbetskraft. 

Utsläpp från resor med egen bil i tjänsten och utsläpp 

från resor beställda utanför avtalen är ej medräkna 

de, då siffror för dessa resor inte kan tas fram. 

 

Tabell 3: CO
2 
utsläpp från tjänsteresor 

per årsarbetskraft de senaste tre åren. 

 
 

Färdmedel 
kg CO2/åa. 
2018 

kg CO2/åa. 
2017 

kg CO2/åa. 
2016 

Bilresor 

(Tjänstebil/Hyrbil) 

 

231 
 

234 
 

170 

 

Tåg 
 

0,005 
 

0,004 
 

0,001 

 

Buss 
 

0,04 
 

0,04 
 

0,03 

Flygresor 

(under 50 mil) 

 

45 
 

43 
 

56 

Flygresor 

(över 50 mil) 

 

85 
 

108 
 

164 

Maskiner och 

övriga fordon 

 

0 
 

0 
 

0 

 

Total 
 

276 
 

277 
 

390 

 
varav flygresor tot. 

 
130 

 
151 

 
220 
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Generationsmålet, de nationella miljökvalitets 

målen och FN:s hållbarhetsmål 

Tjänsteresor, arbetspendling och transporter på 

verkar generationsmålet genom sina CO
2
utsläpp. 

För flyg, buss och bil så berörs främst nedanstående 

miljökvalitetsmål: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Skyddande ozonskikt 

 Giftfri miljö 

 
Eftersom mängden CO

2
/person som släpps ut vid 

tågresor är ytterst låg påverkas bara målet 

 Giftfri miljö 

 
Följande av FN:s hållbarhetsmål berörs vid 
tjänsteresor, arbetspendling och transporter: 

 Mål 8: Goda arbeten och ekonomisk tillväxt 

 Mål 9: Främja innovation och god infrastruktur 

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

 
2. Elförbrukning och värmeförbrukning 

Den största miljöpåverkan föreligger vid produktion 

av energi vilket innebär att Länsstyrelsens insatser 

för att minska energianvändningen är viktiga. När 

det gäller energieffektiva åtgärder finns det rutiner 

för att styra mot en minskad energianvändning, 

Länsstyrelsen redovisar sitt arbete med 

energieffektivisering till Naturvårdsverket via miljö-

ledningsförordningen. 

 
Länsstyrelsen har 2019 tagit beslut om att endast köpa 

100 procent förnybar el, producerad av vattenkraft. 

Detta ligger som en åtgärd i handlingsplanen för 

direkt miljöpåverkan. 

 
År 2018 hade Länsstyrelsen Östergötland 321 datorer 

(308 bärbara och 13 stationära) och 29 skrivare (varav 

13 personliga). All IT-utrustning förutom kopiatorer, 

faxar, telefoner och telefonväxel ägs av Länsstyrelsen 

Västra Götaland (Lst-IT). Inköp av IT-produkter 

hanteras av IT funktionen Västra Götaland, som 

använder Kammarkollegiets ramavtal alternativt gör 

egna upphandlingar vilka innefattar miljöhänsyn. 

 
Arbetsgruppen för miljöledning arbetar löpande med 

åtgärder för att minska elanvändningen i samverkan 

med miljöambassadörer, länsstyrelsernas IT-enhet 

och fastighetsägaren. Översyn och uppdatering av 

datorer och kontorsmaskiner sker kontinuerligt. 

Anställda informeras löpande om energibesparande 

åtgärder. Under 2018 har ytterligare 77 bärbara 

datorer bytts ut mot energisnålare modeller. 

Väktarna som ronderar fastigheten har till uppgift att 

meddela Länsstyrelsen om onödig belysning och 

apparatur är igång. Anställda uppmanas att släcka 

belysning och stänga apparater i så stor utsträckning 

som möjligt. Armaturer byts löpande ut mot 

energisnålare och rörelsesensorer har installerats i 

utrymmen såsom arkiv, lager och toaletter. 

 
Den energi som används för uppvärmning kommer 

från fjärrvärme som produceras av Tekniska Verken i 

Linköping. I Tekniska Verkens fjärrvärmeverk i 

Linköping används cirka 67 procent förnybara 

bränslen och merparten av bränslena hämtas inom 

regionen. Främsta värmekällor är hushållsavfall, 

rester från skogsindustrin (grenar, toppar och bark), 

återvunnet trä samt andra återvunna bränslen. 

 
Länsstyrelsen Östergötland och hyresvärden 

Castellum träffas regelbundet för att stämma av läget 

och planera åtgärder för fastigheten Amasonen 3. 

Undersökande arbete har genomförts angående 

installation av solceller på Länsstyrelsens tak. 

Planeringssamtal har genomförts med 

fastighetsägaren, som är positiv till åtgärden. Arbetet 

beräknas bli färdigställt under 2019. 

 

Tabell 4: 

Elanvändningen kilowattimmar per 

årsarbetskraft de senaste tre åren. 

 
 

År 
kWh/åa 
2018 

kWh/åa 
2017 

kWh/åa 
2016 

Verksamhetsel 789 890 1000 

Värme 3695 4529 4507 

Totalt 4485 5419 5507 
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Generationsmålet, de nationella 

miljökvalitets målen och FN:s hållbarhetsmål 

Det nationella generationsmålet innebär bland annat 

att miljöpolitiken ska fokusera sitt arbete så att 

”andelen förnybar energi ökar och att 

energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön”. 

 
Energianvändningen bidrar till ökad klimatpåver 

kan, förorenad luft samt mark- och 

vattenförsurning och därmed påverkas främst 

följande miljökvalitets mål: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 
De av FN:s globala mål som berörs av 

energianvändning är i första hand: 

 Mål 7: Säkerställa hållbar energi 

 Mål 12: Hållbar konsumtions och produktion 

 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

 
3. Upphandling inom Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen gör inköp och upphandlingar av varor 

och tjänster. Till exempel kontorsmaterial, skyltar, 

olika undersökningar, fikaservice och 

konsulttjänster. Vi har fastställda riktlinjer för hur 

vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi 

följer lagen om offentlig upphandling (SFS 

2007:1091). 

 
Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop 

på de statliga ramavtalen. Miljökrav saknas för när 

varande i flera inköpsavtal, både vad gäller varorna, 

emballaget och transporten. Här finns en stor möjlig 

het att vid ny upphandling förhandla fram miljökrav. 

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att 

nå lokala, regionala och nationella miljömål. Genom 

att ställa miljökrav i upphandling har vi goda möjlig 

heter att påverka miljön positivt, både inom 

myndigheten samt hos upphandlade företag och 

underleverantörer på kort och på lång sikt. 

 Mål 14: Hållbart utnyttja hav och marina system 

 Mål 15: Hållbart utnyttja ekosystem på land 
 
 

Tabell 5: Totala värdet av Länsstyrelsen Östergötlands registrerade upphandlingar samt andel miljökrav 

senaste tre åren. 

 
 

Värde, kr 
 

2018 
 

2017 
 

2016 

 

Anskaffningar med miljökrav 
 

21 065 567 
 

6 559 400 
 

5 000 000 

 

Anskaffningar totalt 
 

25 148 580 
 

8 230 480 
 

6 000 000 

 

Andel anskaffningar med miljökrav 
 

84 % 
 

80 % 
 

83 % 
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4.1.4 Miljöpåverkan från nödlägesberedskap 

och andra ovanliga situationer 

Länsstyrelsens nödlägesberedskap berör främst 

brand i fastigheten. Miljöpåverkan från en brand 

består av effekterna från brandröken och släcknings 

vattnet vilka innehåller farliga substanser. 

I brandgaser finns vanligen kolväten, flyktiga 

organiska ämnen, aldehyder, stoft, metaller på 

stoftet, polycykliska aromatiska kolväten och olika 

organiska komponenter. I släckvatten återfinns 

flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen, 

polycykliska aromatiska kolväten och metaller. 

Ämnen kan vara akut giftiga (som vätecyanid), ha 

långsiktiga effekter eller bioackumuleras. Utsläpp 

sker till luft, mark och vatten. 

Huvudansvaret för Länsstyrelsens brandskydds 

organisation vilar på landshövdingen. Ansvaret för 

det kontinuerliga brandskyddsarbetet är delegerat 

till säkerhetschefen som organiserar arbetet med 

berörd personal. Denna delegering dokumenteras i 

det lokala SBA-arbetet. Länsstyrelsens verktyg avsett 

för systematiskt brandskyddsarbete är programmet 

Cupola. Detta är ett system för att organisera rutiner 

för brandskyddsdokumentationen och publicera vid 

tagna och planerade åtgärder. Cupola administreras 

av servicefunktionen. Ansvaret omfattar lokalerna på 

Östgötagatan 3, Naturum och de delar av slottet som 

nyttjas av Länsstyrelsen. Byggnadstekniska brister i 

fastigheten på Östgötagatan 3 som delas med 

Securitas, åtgärdas i samråd med fastighetsägaren. 
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4.2 Indirekt miljöpåverkan 

 

4.2.1 Identifiering av indirekt miljöpåverkan 

Indirekt miljöpåverkan är den påverkan som Läns 

styrelsens verksamhet har på andra aktörers verk 

samheter och som därigenom kan ha en påverkan på 

miljön. Indirekt miljöpåverkan kan vara både negativ 

och positiv. Länsstyrelsens indirekta miljöpåverkan 

är övervägande positiv vilket innebär att den har 

en gynnsam påverkan på miljön och kan bidra till 

ett förbättrat miljötillstånd. Exempel på indirekt 

miljöpåverkan är ärendehantering, tillsyn, tillsyns 

vägledning, bidragshantering, miljöövervakning och 

remisshantering. Indirekt miljöpåverkan kan även 

vara information, rådgivning, utbildning samt 

utvecklings- och samverkansprojekt på såväl 

internationell-, nationell-, regional och lokal nivå. 

Länsstyrelsen bedriver ett omfattande regionalt 

arbete tillsammans med andra regionala aktörer att 

genomföra åtgärder ur åtgärds- och 

handlingsprogrammen för miljömål, klimat- och 

energi, klimatanpassning, vattenförvaltningen, 

naturvård, naturskötsel, hotade arter m.fl. 

 
Identifieringen av indirekta miljöaspekter har skett 

dels genom sammanställning av befintlig 

dokumentation och dels genom intervjuer av 

enhets och funktionschefer på Länsstyrelsen i 

Östergötland. Under intervjuerna diskuterades både 

den direkta och indirekta miljöpåverkan. 

Referensgruppen för miljöledning har bidragit med 

synpunkter. 

 
4.2.2 Värdering av indirekta miljöaspekter 

De indirekta miljöaspekterna har värderats utifrån 

en kvantitativ metod och poängsatts utifrån positiv 

miljöpåverkan och mängd (arbetstimmar per år) 

enligt följande kriterier: 

 Positiv miljöpåverkan 

- Vilken regional rådighet har Länsstyrelsen i frågan? 

- Hur stor är Länsstyrelsens möjlighet till att påverka 

innehållet och utformningen av verksamheten. 

- I vilken grad är tredje part bunden till Länsstyrelsen 

råd/beslut. 

 Mängd: 

- Hur stor del av verksamheten utgörs av aktiviteten, 

mätt i årsarbetskrafter, vilka resurser har       

Länsstyrelsen? 

 
Poängen i respektive kolumn har sedan 

multiplicerats för att få den totala summan. 

Miljöaspekter med höga poäng (918 poäng) 

bedöms vara betydande miljöaspekter som kan leda 

till en positiv påverkan på miljön och bedöms kunna 

leda till ett förbättrat miljötillstånd. I tabellen nedan 

redovisas kriterier för poängsättning av indirekt 

miljöpåverkan. Inom arbetet med de indirekta 

positiva miljöaspekterna förekommer även negativ 

miljöpåverkan till exempel resor, transporter, 

pappersutskrifter. Dessa tas om hand i 

Länsstyrelsens handlingsplan för de direkta 

miljöaspekterna. 

 

 
Tabell 6: Kriterier för poängsättning av indirekt 

miljöpåverkan 

 
 

Miljöpåver 
kan, 
främst 
positiv* 

 
Poäng 
sättning 
miljöpåverkan 

 

Mängd 
(timmar/år) 

 
Poäng 
sättning 
mängd 

 
Liten möjlighet 

till påverkan/ 

rådighet 

 

 
1–2 poäng 

 
Liten mängd 

Mindre än 1000 

tim/år 

 

 
1 poäng 

Medelstor 

möjlighet 

till påverkan/ 

rådighet 

 

 
3–4 poäng 

 

Medelstor mängd 

1000–2500 tim/år 

 

 
2 poäng 

 
Miljöpåverkan/rådighet 

 
 

 

6 
 

6 
 

12 
 

18 

 

5 
 

5 
 

10 
 

15 

 

4 
 

4 
 

8 
 

12 

 

3 
 

3 
 

6 
 

9 

 

2 
 

2 
 

4 
 

6 

 

1 
 

1 
 

2 
 

2 

  
1 

 
2 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mängd 

(timmar/år) 



Länsstyrelsen Östergötland | 18 

Miljöutredning 2019 4. Identifiering och värdering av Länsstyrelsens miljöpåverkan 
 

 

 
 

4.2.3 Miljöaspektlista indirekt miljöpåverkan 

I tabell 7 på följande sidor redovisas de betydande 

indirekta miljöaspekterna på Länsstyrelsen 

Östergötland. Det vill säga de miljöaspekter som har 

värde rats till 918 poäng. Dessa miljöaspekter 

beskriver de verksamhetsområden där enheterna har 

störst indirekt miljöpåverkan som i huvudsak är 

positiv och leder till ett förbättrat miljötillstånd i 

Östergötland. Några av Länsstyrelsens enheter finns 

inte med i tabell 7 över betydande indirekt 

miljöpåverkan. Detta innebär inte att dessa enheter 

inte bedriver ett aktivt miljöarbete. Att dessa enheter 

inte finns med beror på att poängsättningen av 

påverkansmöjligheten och/eller rådigheten samt 

antalet timmar inte överstiger gränsen på minst 9 

poäng. Detta är kommunicerat med berörda enheter. 

 
Graden av positiv miljöpåverkan/förbättring av 

miljötillståndet är beroende på hur väl beslut, 

rådgivning, information m.m. följs. 

Sammanställningen av den indirekta 

miljöpåverkan utgör ett 

arbetsmaterial och underlag för prioritering och 

verksamhetsutveckling. Uppföljning av den indirekta 

miljöpåverkan görs löpnade i tertialredovisningen 

och årsredovisningen. För en genomgång av 

Länsstyrelsens samtliga indirekta miljöaspekter 

hänvisas till miljöledningssidorna på intranätet. 

 
Flera av Länsstyrelsens enheter har även gjort 

åtaganden ur åtgärdsprogrammet för miljömålen och 

arbetar löpande med insatser och åtgärder för att nå 

miljömålen. Dessa åtaganden ligger som en bilaga till 

verksamhetsplaneringen och följs upp i tertialredo 

visningen och i årsredovisningen. 

 
4.2.4 Fortsatt arbete med indirekt miljöpåverkan 

Länsstyrelsen utvecklar kontinuerligt arbetet med de 

indirekta miljöaspekterna för att stärka verksamhetens 

miljöarbete i länet och för att bidra till uppfyllelse av 

de nationella miljökvalitetsmålen. Framöver kommer 

detta arbete även att integreras i Länsstyrelsens arbete att 

uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. 
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Tabell 7: Poängsättning av värdering betydande indirekta miljöaspekter 

 
 

Enhet/ 
Funktion 

 
Verksamhet 

 
Aktivitet 

Värdering: 
påverkan/ 
rådighet 

Värdering: 
Kvantitet i 
arbetstim./år 

 
Poäng 

 
Kommentar 

Ekonomi- 

näringsliv och tillväxt 

 
Projekt (EU) 

 
Solel och SUPER 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

 

 
Ekonomi- 

näringsliv och tillväxt 

 
Landsbygds-

programmet 

 
Företagsstöd 

 
Medel 3 p 

 
Stor 3 p 

 
9 

Kravkriterier inom miljö- 

mål/klimat/energi för att erhålla 

stöd 

 
Service 

 
Information och 

delaktighet 

Informera om 

miljölednings-

systemet 

 
Stor 6 p 

 
Medel 2 p 

 
12 

Indirekt påverkan främst internt 

i samarbete med 

Miljöskyddsenheten 

 
 

Service 

 
 

Avfall och återvinning 

Konkreta lösningar 

och möjligheter till 

avfallshantering- åter- 

vinning 

 
 

Stor 5 p 

 
 

Liten 2 p 

 
 

10 

 
Miljöpåverkan kan anses 

betydande då en engångsinsats 

har fortsatt positiv miljöpåverkan 

 
Service 

 
Tjänsteresor 

 
Främja användning av 

elbil, elcykel mm. 

 
Stor 6 p 

 
Medel 2 p 

 
12 

Poängen avser arbetet med att 

minska den direkta miljöpåver-

kan genom CO
2
-fria transporter 

 
Service 

 
It- och digitala 

lösningar 

Öka andelen 

distansmöten och 

främja tekniska 

lösningar 

 
Stor 6 p 

 
Medel 2 p 

 
12 

Poängen avser arbetet med 

öka andelen distansmöten som 

ersätter fysiska möten. 

 
 

Service 

 
Interna upp-

handlingar, 

Övriga enheter 

 
Öka kunskapen om 

miljökrav inom 

samtliga enheter. 

 
 

Stor 5 p 

 
 

Medel 2 p 

 
 

10 

Poängen avser den indirekta 

positiva miljöpåverkan 

från internutbildning om miljökrav 

i upphandling 

 
Plan- och 

Samhällsbyggnad 

 
Planerings-

underlag 

 
Miljöaspekter i ÖP- 

DP MKB 

 
Stor 6 p 

 
Medel 2 p 

 
12 

Stor del i miljöpåverkan 

av kommunernas 

planarbete 

Plan- och 

Samhällsbyggnad 

Planerings-

underlag 

 
Samråd ÖP- DP- MKB 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

Stor del i miljöpåverkan av 

kommunernas planarbete 

Plan- och Samhälls-

byggnad 

 
Samordning 

Mellankommunal 

samordning 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

 
Även grund för överprövning 

 
CBR- 

Klimatanpassning 

 
Info och 

rådgivning 

Info och 

rådgivning, 

län och kommun 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

 
Kunskapshöjande och sam-

ordnande 

 
CBR- 

Risk och säkerhet 

 
Krisledning 

Samordning 

myndigheter vid akut 

händelse 

 
Stor 6 p 

 
Stor 3 P 

 
18 

OBS: Poängsättning avser 

inträffad kris- 

händelse! 

 
Lantbruk 

 
Landsbygds- pro- 

grammet miljöstöd 

Företagsstöd Projekt-

stöd Miljö-

investeringsstöd 

 
Medel (rådighet) 4p 

 
Stor 3 p 

 
12 

Betydande positiv miljö-

påverkan, rådigheten hos 

Länsstyrelsen något låg. 

 
Lantbruk 

 
Tillsyn 

Utbetalning, 

kontroller och tillsyn 

 
Medel (rådighet) 4 p 

 
Medel 3 p 

 
10 

Positiv miljöpåverkan 

när regler efterföljs 
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Tabell 7 (fortsättning): Poängsättning av värdering betydande indirekta miljöaspekter 

 
 

Enhet/ 
Funktion 

 
Verksamhet 

 
Aktivitet 

Värdering: 
påverkan/ 
rådighet 

Värdering: 
Kvantitet i 
arbetstim./år 

 
Poäng 

 
Kommentar 

 
Lantbruk 

Utbildning- 

rådgivning 

Greppanäring och Ett rikt 

odlingslandskap 

 
Stor 5 p 

 
Stor 3 p 

 
15 

Stor positiv påverkan om 

utbildning / info omsätts i 

praktiken 

 
Miljöskydd 

Information och 

rådgivning 

Tillsynsvägledning 
 

Stor 5 p 
 

Medel 3 p 
 

15 

 

 
Miljöskydd 

 
Information och 

rådgivning 

Klimat energi 

(nätverk- dialog-  

information) 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

 
Stor positiv påverkan om 

utbildning / info omsätts i 

praktiken 

 
Miljöskydd 

 
Information och 

rådgivning 

Miljömålssamordning 

(nätverk- dialog- 

information) 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

Stor positiv påverkan 

om utbildning/info 

omsätts i praktiken 

 
Miljöskydd 

 
Information och 

rådgivning 

Vattenförvaltningsarbetet 

(nätverk- dialog- 

information) 

 
Stor 5 p 

 
Stor 3 p 

 
15 

 

 
Miljöskydd 

Information och 

rådgivning 

Miljöövervakning/ 

recipientkontroll 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 

Riktade insatser möjliga efter 

resultat 

 
Miljöskydd 

 
Information och 

rådgivning 

 
Miljöledning internt 

 
Stor 5 p 

 
Liten 2 p 

 
10 

Kunskapshöjande i 

verk-samheten som 

påverkar 

personalensbeteende 

 
Miljöskydd 

 
Beslut 

Tillståndsprövning 
 

Stor 6 p 
 

Stor 3 p 
 

18 
Stor påverkan på 

innehåll, bindande krav 

 
Miljöskydd 

 
Beslut 

 
Beslut tillsyn 

 
Stor 6 p 

 
Stor 3 p 

 
18 

Stor påverkan på 

innehåll, bindande krav 

 

Miljöskydd 

 

Beslut 

Bidragsförmedling 

(LOVA, EBH, Klimat- 

klivet) 

 

Stor 6 p 

 

Medel 2 p 

 

12 

 
Stor påverkan på urval, 

uppfyllande krav vid tilldelning 

 
Miljöskydd 

 
Projekt 

EU- projekt, 

åtgärdsinriktade projekt 

 
Stor 5 p 

 
Stor 3 p 

 
15 

 

 

Miljöskydd 

 

Projekt 

Nationella projekt, 

samverkans-

inriktade 

 

Stor 5 p 

 

Medel 2 p 

 

10 

 

 
Naturvård 

Information och 

rådgivning 

Naturum/ Guidning  
Stor 5 p 

 
Stor 3 p 

 
15 

 

 
Naturvård 

 
Beslut 

 
Områdesskydd 

 
Stor 6 p 

 
Medel 2 p 

 
12 

Stor påverkan på 

innehåll, bindande krav 

 
Naturvård 

 
Beslut 

 
Tillsyn samråd 

 
Stor 5 p 

 
Medel (resurser) 2 p 

 
10 

Stor påverkan på 

innehåll, bindande krav 

 
Naturvård 

 
Skötsel 

Skyddad natur inkl. 

projekt 

 
Stor 5 p 

 
Stor 3 p 

 
15 

 

 
Naturvård 

 
Skötsel 

 
Hotade arter 

 
Stor 5 p 

 
Medel 2 p 

 
10 
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5. 
Laglista 

 
 
 

Miljölagstiftning 

Enligt Förordningen (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter ska en miljöutredning innehålla 

uppgifter om miljökrav i lag och annan författning 

som rör verksamheten. Länsstyrelsen har valt att 

avgränsa till lagstiftning som berör verksamhetens 

direkta miljöpåverkan. Länsstyrelsens indirekta 

miljöpåverkan berörs av ett mycket stort antal 

författningar. 

 
Det ingår i varje enhets och funktions ansvar att hålla 

sig uppdaterade med sådan lagstiftning och i enlighet 

med Länsstyrens rutin för styrning av miljölednings 

arbetet, medverka i uppdateringen av laglistan som 

samordnas av arbetsgruppen för miljölednings 

arbetet. 

 
Följande lagar och förordningar har bedömts vara 

aktuella för Länsstyrelsens direkta miljöpåverkan: 

 
 

Tabell 1. Miljöbalken 

 
 

Krav enligt 
 

Vad säger kravet? 

Miljöbalk 

(1998:808)  

t.o.m.  

SFS 2018:1862 

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde  

1 §   Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
   3. den biologiska mångfalden bevaras, 
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås. 

2 §   Bestämmelserna i denna balk om hushållning med mark- och vattenområden, tillstånd, anmälan 
och tillåtlighet ska i fråga om geologisk lagring av koldioxid tillämpas även på Sveriges 
kontinentalsockel utanför territorialgränsen. 

Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgränsen finns i 7 kap. 32 § och 15 
kap. 27 § samt i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon. Lag (2016:782). 

3 §   I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller 
andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan 
lag. 

Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i övrigt som 
huvudsakligen avser arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160). 

4 §   I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet gäller särskilda bestämmelser 
enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland, lagen (1974:268) 
med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge 
och Sverige och lagen (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av 
den 11 maj 1929. Lag (2010:898). 

5 §   Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt 
för att stärka försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna 
balk, dock inte inom sådant ämnesområde för vilket föreskrifter måste meddelas i lag. 

6 §   I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen finns 
föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra instrument samt unionens beslut. 
Lag (2011:322). 
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7 §   I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen 
(1971:948). 

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 
kap. 1 § luftfartslagen (2010:500). 

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen (1978:160) om 
vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen 
(2005:403). Lag (2010:504). 

 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.  

Tillämpning och bevisbörda 

1 §   När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor 
prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta 
kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada 
eller olägenhet för miljön. 

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda 
fallet. 

Hänsynsregler 

2 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

3 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 
möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

4 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att 
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra 
risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 
som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). 

5 §   Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna att  
   1. minska mängden avfall,  
   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  
   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
   4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 
Lag (2016:782). 

Val av plats 

6 §   För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 
11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller 
ändrad användning av mark- eller vattenområden. 

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 
plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas. 
Lag (2013:758). 

Rimlighetsavvägning 

7 §   Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn 
tas även till detta förhållande. 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. Lag (2018:1407). 

Ansvar för skadad miljö 

8 §   Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada 
eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna 
avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk 
kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 
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Slutavvägning 

9 §   Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse 
för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas 
som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om 
regeringen finner att det finns särskilda skäl. 

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal 
människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. 

Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 
kap. 1, 3 eller 4 §. Lag (2002:175). 

10 §   Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen 
tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. 
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna 
hälsotillståndet. 

Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen. 

 

Tabell 2. Miljöledningsarbetet 

 
 

Krav enligt 
 

Vad säger kravet? 

Förordningen (2009:907) 

om miljöledning i statliga 

myndigheter 

(Hela förordningen rör 

krav på myndighetens 

miljöledningssystem.) 

3 § (Träder i kraft I:2015-07-06). En myndighet som anges i 22–32 §§ ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett 
miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta 
och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. 

 
En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem och vars verksamhet medför en betydande 

miljöpåverkan bör: 

 
1. registrera sig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 

25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- 

och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och 

kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG, eller 

2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001. 

 
Om det av 22–32 §§ framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att 

miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Förordning (2015:229). 

 
 

Tabell 3. Resor i tjänsten 

 
 

Krav enligt 
 
Beskrivning 

Förordning om miljö- och 

trafiksäkerhetskrav 

För myndigheters bilar och 

bilresor (SFS 2009:1) 

5 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar 

(undantag för bl.a. bilar med fler än 5 platser). 

 
7 § De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 

gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafik- 

registret eller motsvarande utländska register. 

 
14 § En myndighet ska se till att de bilar som myndigheten använder och som är utrustade med teknik för drift helt eller 

delvis med förnybara bränslen, i största möjliga utsträckning drivs med sådana bränslen. 
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Tabell 4. Upphandling och inköp 

 

 

Lag (SFS 2016:1145) 

om offentlig upphandling 

1 kap. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med 

upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av 

kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. Vad som avses med projekttävling 

anges i 1 kap. 19 §. 

 
4 kap. 3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta. 

 
9 kap 3 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I 

prestanda- eller funktionskrav kan miljö-egenskaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska 

anskaffas. En upphandlande myndighet får tillåta att en leverantör åberopar sådana standarder och bedömningar som avses 

i 4 § för att visa att kraven enligt första stycket är uppfyllda. 

 
13 kap. 3 § En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om 

 
1. myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

 
15 kap. 15 § Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar upp ett intyg, 

utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller 

miljöledningsstandarder, ska myndigheten precisera kraven genom att hänvisa till 

 
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om 

frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning 

(Emas), i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, 

2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i samma förordning, eller 

3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda 

europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats 

för uppgiften. Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etablerat 

inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När en leverantör inte kan få tillgång till 

intyget inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande 

på leverantörens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att leverantören har vidtagit 

miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa att åtgärderna är likvärdiga med dem som 

erfordras i det miljöledningssystem eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt. 

 
16 kap. 4 § När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud enligt 2 och 3 § får bedömningen utgå från en analys 

av kostnaderna under livscykeln för den vara eller tjänst eller det byggnadsverk som ska anskaffas. Livscykelkostnader får 

omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas 

till ett belopp i pengar som kan kontrolleras. Om myndigheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska 

den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska lämna för detta ändamål och vilken metod 

myndigheten kommer att använda för att fastställa livscykelkostnaderna. 5 § Den upphandlande myndighetens metod för att 

bedöma kostnader för externa miljöeffekter enligt 4 § andra stycket ska grundas på objektivt verifierbara och icke-

diskriminerande kriterier. De får inte på ett otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa av leverantörerna. Metoden ska vara 

tillgänglig för leverantörerna. Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträngningar ska kunna 

tillhandahållas av en omdömesgill leverantör. 9 § Om en leverantörs anbud inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, 

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, får myndigheten besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet. 

 
17 kap 1 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur 

ett kontrakt ska fullgöras. Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas i den mening 

som avses i 16 kap. 2 § andra stycket och anges i upphandlingsdokumenten. 

 
19 kap. 27 § Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören 

förklarar det låga priset eller kostnaden. Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt 

har förklarat det låga priset eller kostnaden. Myndigheten ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det 

onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga 

skyldigheter 1. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-social- 

eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Krav enligt Vad säger kravet? 
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Tabell 5. Avfall 

 
 

Krav enligt 
 

Beskrivning 

Avfallsförordning (2011:927) 14 § Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Bestämmelser 

(Flertal paragrafer ersätts om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förord-

den 2016-01-01) ningen (2001:512) om deponering av avfall. 

 
15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sortering av brännbart avfall och om undantag från kravet i 14 § första 

stycket. 

 
16 § Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med 

 
1. andra slag av farligt avfall, 

2. annat avfall, eller 

3. andra ämnen eller material. 

 
24 c § Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna 

returpapperet till 1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen 2014:1074) om producentansvar för 

returpapper, eller2. någon som enligt 30 § förordningen om producentansvar för returpapper samlar in utsorterat returpapper. 

Förordning (2014:1076). 

 
24 d § Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna 

returpapperet till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen 2014:1074 om producentansvar för 

returpapper eller till ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller för utsorterat returpapper. Den som enligt 24 c 

§ 2 lämnar returpapper till någon som samlar in utsorterat returpapper får lämna allt sitt returpapper till insamlaren, även 

det returpapper som är hushållsavfall. Förordning (2014:1076). 

25 § Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut det och 

hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från 

miljösynpunkt samt 1. lämna det till en producent, en kommun eller till ett sådant insamlingssystem som avses i förordningen 

2014:1075 om producentansvar för elutrustning, om producenten, kommunen eller insamlingssystemet har en skyldighet att 

ta emot avfallet, eller2. om avfallet är annat elavfall än sådant konsumentelavfall som avses i förordningen om 

producenttansvar för elutrustning, se till att det blir behandlat på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Om ett batteri 

är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska 

batteriet vid tillämpningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan. Andra bestämmelser om skyldighet för 

producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen 2000:208 om 

producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen om producentansvar för elutrustning och 

förordningen 2008:834 om producentansvar för batterier. Förordning (2014:1076). 

 
53 § För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering 

krävs att: 

 
1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen, och 

2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt. Första stycket 2 gäller inte för 

avfall som lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat. 

 
55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra 

anteckningar om 

 
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och 

2. vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år. 
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Tabell 6. Kemiska produkter 

 
 

Krav enligt: 
 
Vad säger kravet? 

  

Förordning (1977:994) om 

försäljning och förvaring av 

vissa flyktiga lösningsmedel 

m.m. 

1 § Denna förordning gäller i fråga om 

ö 
1. flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning, och 

2. annan vara som innehåller ett flyktigt lösningsmedel, om varan vid inandning medför eller kan 

befaras medföra berusning. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2008:245) om 

kemiska produkter och biotekniska organismer. 

 
2 § En vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant sätt att dess användning i berusningssyfte hindras eller motverkas. 

Alkohollag (2010:1622) 6 kap. 1 § Teknisk sprit får endast säljas, köpas, införas, importeras, föras ut eller exporteras om det föreligger rätt till det 

enligt denna lag. Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte sprit som är fullständigt denaturerad i enlighet med 

kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att 

fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse. 

Lag (2010:1011) om 

brandfarliga och 

explosiva varor 

16 § Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar 

brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. 

 
19 § Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och dess föreståndare, om föreståndaren ska godkännas 

enligt 9 §, har förutsättningar för att hantera, överföra och importera brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen 

och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som 

behövs för att hanteringen, överföringen eller importen ska ske i enlighet med 1 § andra stycket. Om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion, får 

tillståndsmyndigheten besluta om nya eller ändrade villkor för tillståndet. 

Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2017:7) om 

kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

2 kap 4 § Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker 

förebyggs. 

6 § Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 7–14 §§ förordningen 

(2008:245) ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

 


