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Remiss om Trafikverkets rapport - Uppdrag att 
analysera resursbehov för länsstyrelserna vid 
omfattande transportinfrastrukturinvesteringar 

Er beteckning: I2020/02765

Sammanfattning
 Länsstyrelsen välkomnar förslaget till en modell för ekonomisk ersättning 

för Länsstyrelserna insatser i stora infrastrukturprojekt som ingår den 
nationella planen. 

 Länsstyrelsen anser att det finns en otydlighet i grunden för fastställande 
av beloppsgränsen 5 Mdkr och konstaterar att den inte är motiverad i 
underlaget.  

 Länsstyrelsen är positiv till att även objekt under 5 Mdkr kan rendera 
ersättning, men anser att det behövs tydliggöras vilka kriterier som ska 
beaktas. Förslag på kriterier, hur många andra projekt som pågår i det 
aktuella länet, komplexa förhållanden exempelvis fornlämningar, många 
vattenverksamhetsärenden eller liknande samt hur många handläggare det 
finns på länsstyrelsen för att delta i ärenden.

 Länsstyrelsen anser att det finns en otydlighet i fastställande av den 
maximala ersättningen, 0,1% av totalkostnaderna, och att den inte har 
motiverats i underlaget.  

 Länsstyrelsen är angelägen om att inte ha ett system där stora insatser 
krävs för att beräkna/ uppskatta länsstyrelsernas kostnader. Istället 
förordas schabloner samt möjlighet att få ersättning för nedlagd tid. 

 Länsstyrelsen anser att ersättning ska utgå för helheten och inte enbart 
utifrån uppgifter enligt miljöbalkens bestämmelser. 

 Länsstyrelsen vill även framföra att om staten träffar avtal med 
kommunerna om större samlade exploateringar ska extra medel tilldelas 
länsstyrelsen, bland annat för den ökade arbetsinsatsen med planer och 
program som inkommer från avtals-kommunerna, men även som en följd 
av andra ansökningar såsom tillståndsansökningar m.m. Myndigheten 
påpekar dock att det får hanteras i annan ordning. 
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Förutsättningar idag
Länsstyrelsen lämnar yttranden och beslutar i ärenden som rör väg- och 
järnvägsplaner enligt väglagen och lag om byggande av järnväg. Vi bevakar 
allmänna intressen i domstolsprövningar för vattenverksamhet, naturvård, 
vattenskydd, miljökvalitetsnormer, miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Vi 
handlägger dispenser och prövningar avseende naturvårdsfrågor och artskydd 
inklusive Natura 2000-frågor, vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och 
tillämpliga förordningar. Länsstyrelsen utövar tillsyn under byggskedet för 
tillståndsgivna vattenverksamheter, där tillsynsarbetet under byggskedet kan pågå 
under upp till tio år. Ibland tillstöter förändringar som gör att nya tillstånd behöver 
sökas i domstol. Under byggskedet ger vi även tillsynsvägledning till 
kommunerna avseende miljöfarlig verksamhet. 

Storleken på Länsstyrelsens arbetsinsats är sammantaget bara delvis kopplad till 
projektens kostnad. Värdet och omfattning av allmänna intressen som 
Länsstyrelsen behöver bevaka genom tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
påverkar kostnaderna. Jämför Botniabanan och dragningen genom Natura 2000-
område. Projektets komplexitet och uppdelning spelar också roll. Om det är flera 
små prövningar av olika delar blir Länsstyrelsens kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken större. För projekt som vi har fått finansiering beslutad 
genom tillåtlighetsprövning kan Länsstyrelsen bedriva tillsyn på godtagbar nivå. 
För projekt som finansieras genom förvaltningsanslaget blir tillsynen på basal 
nivå. Vi har i princip i alla projekt överlämnat tillsynen av miljöfarlig verksamhet, 
såsom buller och masshantering, till kommunen. Exempel på projekt i byggskede 
är Förbifart Stockholm, där Länsstyrelsen Stockholm för år 2020 fakturerat 
Trafikverket 1,2 Mkr. 

Synpunkter på rapportens förslag

Möjlighet till framförhållning – Länsstyrelsen vill bidra till god planering
Länsstyrelsen välkomnar förslaget att reformera systemet med länsstyrelsernas 
ersättning vid omfattande infrastrukturinvesteringar. 
Länsstyrelsen är mån om att ha beredskap och en god kapacitet för att fullfölja sin 
roll i landets transportinfrastrukturplanering. Det är därför angeläget att de 
berörda länsstyrelserna tilldelas extra resurser för sina myndighetsuppgifter i 
samband med stora infrastrukturprojekt. Sådana projekt innebär 
erfarenhetsmässigt en betydande arbetsvolym, ofta utsträckt över långa 
tidperioder, och även ett stort behov av samordning och koordinering. Utan 
särskild ersättning för omfattande infrastrukturprojekt riskerar länsstyrelsens 
hantering att både få en otillräcklig kvalitet och fördröja Trafikverkets prövnings- 
och planläggningsprocess. Det kan fördröja andra processer med anknytning till 
exploatering och byggande i det berörda länet. Särskilt stor risk för att processen 
fördröjs är det i mindre län, där ett större infrastrukturprojekt innebär en 
oproportionerligt stor arbetsuppgift jämfört med vad länsstyrelsen vanligtvis har 
att ombesörja med ärenden av motsvarande slag. En större länsstyrelse har å andra 
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sidan ofta att hantera andra stora infrastruktur-projekt som inte är för transport, 
och är därför redan arbetsbelastade. Det gäller tex. tunnlar för avlopp, vatten och 
elförsörjning, vilka tar i anspråk samma kompetenser som vid omfattande 
transportinfrastrukturprojekt.
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att de objekt som ska vara berättigade till 
ersättning identifieras i samband med den nationella transportplanen. 
För att ekonomiska tillskott till länsstyrelsen ska göra nytta krävs att systemet för 
ersättning är förutsägbart och transparent, så att länsstyrelsens planering för 
kompetensförsörjningen kan göras i förväg. Detta tillgodoses betydligt bättre med 
rapportens förslag än med dagens system. Det är också bra att ersättning kan 
tilldelas även för objekt som inte tillåtlighetsprövas. För att modellen ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt krävs också att det finns ett stabilt system för beräkning 
av länsstyrelsens kostnader i samband med infrastrukturprojekten som utgår från 
länsstyrelsernas behov. Detta har Trafikverket inte klargjort i rapporten. Vi anser 
därför att föreslagna kriterier för ersättning och ersättningsnivåer måste bearbetas 
vidare. Länsstyrelsen är angelägen om att ha ett system där inte stora insatser 
krävs för att beräkna/uppskatta länsstyrelsernas kostnader utan att ett rättvist men 
schabloniserat system kan användas. 
I förslag till ” Förordning om ändring i förordning (2009:236) om en nationell 
plan för transportinfrastruktur” föreslås att följande text läggs in under 2 § - De 
objekt där kostnaderna för länsstyrelsens arbete ska omfattas av förordningen ( ) 
om ersättning för länsstyrelsernas arbete i samband med omfattande 
infrastrukturobjekt”. Eftersom 2 § i förordningen idag inleds med ”Den nationella 
planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta…” (vår 
fetmarkering) kan punkterna under 2 § inte ses som krav utan endast som 
rekommendationer. Länsstyrelsen motsätter sig därför den föreslagna 
formuleringen. Vi menar att det är så väsentligt att kostnader för Länsstyrelsens 
arbete framgår i nationella planen, att det bör förenas med ett ska-krav. 
Länsstyrelse föreslår därför att förordning 2009:236 kompletteras med en ny 
paragraf med innebörden ” Den nationella planen ska omfatta de objekt där 
kostnaderna för länsstyrelsens arbete ska omfattas av förordningen ( ) om 
ersättning för länsstyrelsernas arbete i samband med omfattande 
infrastrukturobjekt”. 

Länsstyrelsen tillstyrker att författningsförändringar görs så att rätten till 
ersättning för länsstyrelsens arbete inte enbart ska vara knuten till regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. 
Så som framgår av Trafikverkets rapport behövs både justeringar i förordningen 
(1998:940) om avgifter och prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
framtagande av en ny förordning som reglerar ersättningsfrågan i enlighet med en 
ändrad modell. Länsstyrelsen framhåller vikten av att en sådan förordning blir 
tillräckligt tydlig, så att förutsättningarna för att begära ersättning kan beräknas på 
ett ändamålsenligt och rättvist sätt. Det bör även framgå hur länsstyrelsens 
redovisning till Trafikverket ska göras.
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Ersättningsbeloppet 800 kr/timme är idag författningsreglerat. Länsstyrelsen 
uppmärksammar behovet av att beloppet behöver följa kostnadsindex för att inte 
ersättningsnivåerna till länsstyrelsen ska urholkas.
Länsstyrelsen ifrågasätter förslaget att ”låsa” ersättningsnivån till en viss andel 
(0,1%) av projektets investeringskostnad och enbart till projekt som överstiger 5 
mdr kronor. 
En sådan styrning är inte relevant för att spegla länsstyrelsens arbetsbehov, som 
snarare beror på projektets komplexitet och svårighetsgrad samt behovet av 
samordning och koordinering inom myndigheten. 
Trafikverket framför i rapporten att det ska finnas utrymme att beakta behovet av 
ersättning för objekt där komplexitetskriteriet är särskilt framträdande. 
Länsstyrelsen instämmer i detta, men saknar resonemang om hur 
komplexitetskriteriet ska kunna bedömas. Enligt vår erfarenhet har investeringens 
totalkostnad ganska lite korrelation med hur arbetsamt projektet är för 
Länsstyrelsen. Några motiv för att sätta en undre gräns på 5 mdr kronor finns inte 
i Trafikverkets rapport och vi menar att den är obefogad. Vi anser att alla 
namngivna objekt i nationell plan, och i särskilda fall även objekt i den regionala 
transportplanen, ska kunna beräknas med syfte att undersöka om och i vilken 
omfattning länsstyrelsens arbete ska ersättas. Då finns också möjlighet att väga 
ihop om ett enskilt län har flera aktuella projekt som vart och ett inte är så hög 
kostnad, men som sammantaget ger en hög arbetsbelastning för länsstyrelsen. 
Normalt sett är också investeringskostnaden ganska osäker i ett skede innan 
planläggningen har påbörjats, så som den alltid är när objekten hanteras i den 
nationella transportplanen. En modell som enbart styr efter investeringskostnaden 
skulle medföra stor risk för felaktiga antaganden om vilken maximal ersättning 
som kan utgå för det enskilda projektet. Vi menar att det i så fall skulle vara mer 
relevant att ersättningsnivåerna relateras till projektets planerings- och 
utredningsbudget, än att se till hela investeringskostnaden.

Vilket arbete som föreslås ersättas och inte 
Länsstyrelsen ifrågasätter förslaget att ersättning endast ska utgå för arbete som 
avser krav i 2-4 kap. och 5 kap. miljöbalken. 
Krav som utgår från miljöbalken utgör onekligen grunden för en stor del av 
länsstyrelsens arbete med ett infrastrukturprojekt. Men det täcker långtifrån alla 
de myndighetsuppgifter som länsstyrelsen har att ombesörja i samband med att ett 
infrastrukturprojekt ska planläggas och genomföras. Mot bakgrund av att den 
föreslagna modellen går ut på att inte längre knyta länsstyrelsens ersättning till 
regeringsprövning om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken, finns inte heller 
några logiska skäl att knyta ersättningen till just miljöbalkens krav. Rapporten ger 
heller inga grundade motiveringar till varför annan lagstiftning ska lämnas 
utanför. Om endast miljöbalksrelaterat arbete ersätts blir stora delar av 
länsstyrelsens arbete med omfattande infrastrukturprojekt fortsatt utan särskild 
finansiering. Det riskerar bara att på ett olyckligt sätt snedvrida länsstyrelsens och 
planeringens prioriteringar, samtidigt som det också blir onödigt krångligt att 
beräkna eftersom arbete med exempelvis väg- och järnvägsplaner (väglag samt 
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lag om byggande av järnväg) och detaljplaner (plan- och bygglagen) till 
betydande del bygger på att tillämpa krav i miljöbalken. Omfattande 
transportinfrastrukturprojekt tenderar även att innebära omfattande arbete för 
länsstyrelserna enligt kulturmiljölagen såväl som flera andra lagar som inte ersätts 
av Trafikverket. Av särskild betydelse här är länsstyrelsens ansvar för att arbeta 
tvärsektoriellt utifrån ett statligt helhetsperspektiv och att samordna olika 
myndigheters insatser. Närmare beskrivningar av länsstyrelsens uppgifter och 
arbetssätt i samband med transportinfrastrukturinvesteringar finns närmare 
beskriven i länsstyrelsernas rapport 2020-05-28 ”Gemensamma arbetsmetoder vid 
omfattande infrastrukturprojekt” (regeringens uppdrag Fi2019/03570/SFÖ) 

Länsstyrelsen understryker vikten av att ersättningen blir tillräcklig för att få 
avsedd effekt. 
Föreslagen ersättningsnivå motsvarande 0,1 % av investeringskostnaden täcker, 
enligt vår erfarenhet, inte ens arbete med uppgifter som länsstyrelsen har på grund 
av krav i miljöbalken, än mindre de samlade behoven. Vid bedömning av 
ersättningens omfattning finns också anledning att beakta det samlade behovet av 
insatser från länsstyrelsen i län där staten har träffat avtal med kommuner och 
regioner om större samlade exploateringar, då extra medel behöver tilldelas 
länsstyrelsen. Bland annat för den ökade arbetsinsatsen med planer och program 
som inkommer från avtalskommunerna, men även som en följd av annan 
myndighetsutövning. Länsstyrelsen påpekar dock att detta får hanteras i annan 
ordning. 

Behovet av en konsekvensanalys
Länsstyrelsen ifrågasätter rapportens konsekvensbeskrivning. 
Här redovisas i stora drag enbart de praktiska konsekvenserna för Trafikverkets 
ekonomiska planering, men inte konsekvenserna ifråga om de berörda 
länsstyrelsernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag eller hur detta påverkar 
planeringen och genomförandet av aktuella infrastrukturprojekt. Vi vill lyfta fram 
att förslagets avgränsningar för vilka delar som enligt rapportförslaget inte ska 
ersättas också ger negativa konsekvenser för hur effektivt infrastrukturprojektet 
kan genomföras. Länsstyrelsen anser att konsekvensbeskrivningen behöver 
utvecklas, inte minst vad avser den föreslagna modellens effekter för mindre län. 
Länsstyrelsen önskar att en jämförelse görs mellan olika modeller för finansiering 
och ersättningsnivåer för att kunna ta slutlig ställning till lämpligt alternativ, för 
att på bästa sätt nå syftet med uppdraget.

Allmänna synpunkter
Parallellt med Trafikverkets uppdrag om länsstyrelsernas resursbehov genomförde 
länsstyrelserna det gemensamma regeringsuppdraget Fi2019/03570/SFÖ, att med 
utgångspunkt i erfarenheter från tidigare genomförda investeringsprojekt lämna 
förslag till gemensamma arbetsmetoder vid omfattande 
transportinfrastrukturinvesteringar. Länsstyrelserna har vid rapportering av 
uppdraget redovisat förslag till utvecklade samarbetsformer för en mer 
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förutsägbar, effektivare och bättre samordnad hantering. Det är angeläget att detta 
gemensamma arbete kan utvecklas vidare i samverkan med Trafikverket. 
Länsstyrelserna har i samband med uppdraget också redovisat behov av 
författningsändringar för att tydliggöra länsstyrelsens uppgifter i samband med 
tillämpning av väglagen och lagen om byggande av järnväg. Länsstyrelsen ser 
som angeläget att dessa förslag fortsatt övervägs, inte minst med anledning av att 
en ny modell tas fram för att beräkna länsstyrelsernas ersättning för arbete med 
omfattande infrastrukturinvesteringar. Här vill vi också särskilt lyfta fram 
betydelsen av att hitta lämpliga principer för hur länsstyrelserna görs delaktiga i 
planeringsarbetets tidiga skeden, såsom hantering av åtgärdsvalsstudier eller andra 
liknande insatser som genomförs innan den formella planläggningen påbörjas. Att 
länsstyrelsen utifrån sitt tvärsektoriella och regionalt samordnande uppdrag 
medverkar i tidiga skeden av omfattande infrastrukturinvesteringar kan enligt vår 
uppfattning vara till stora nytta för att tillvarata de samlade statliga intressena. Vi 
anser att om dessa processer inte ska författningsregleras, bör regeringen istället 
ge särskilda uppdrag till de länsstyrelser som berörs av sådana satsningar.   

De som medverkat i beslutet
Beslut i detta ställningstagande har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg 
med handläggare Susann Sass Jonsson som föredragande. I den slutliga 
beredningen har även samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding, miljödirektör 
Johanna Lindgren samt rättsdirektör Mathias Wahlsten medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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