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Uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för samråd 
om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan 

Regeringens beslut 

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utvärdera nuvarande 
samrådsförfarande och utveckla metoder och samverkansformer som 
främjar en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken med avsikt att 
påskynda projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan och 
därigenom stärka det hållbara företagandet och påskynda näringslivets 
klimatomställning. Länsstyrelsen i Västerbottens län ska vara samordnande. I 
uppdragets genomförande ska särskilt fokus ligga på samrådsprocesserna 
med anledning av industriutvecklingen i Norrbottens, Västerbottens och 
Västra Götalands län. 

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stödja 
länsstyrelserna i uppdragets genomförande och därvid bidra med kompetens 
och processledning i myndigheternas arbete med regel- och policyutveckling. 

För uppdraget får Länsstyrelsen i Västerbottens län under 2021 använda 
högst 3 miljoner kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 
Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, 
anslagsposten 1 Näringslivsutveckl — del till Kammarkollegiet. Medlen 
betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 
15 oktober 2021. Av medlen får högst 6 procent användas för administrativa 
utgifter i samband med uppdragets genomförande. 

Regeringen beräknar att högst 6 miljoner kronor kommer att avsättas till 
Länsstyrelsen i Västerbottens län för uppdraget för 2022 och högst 
4 miljoner kronor för 2023, under förutsättning att riksdagen har anvisat 
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medel för det aktuella anslaget. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition 
till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2022 respektive 2023. Av medlen 
får högst 6 procent användas för administrativa utgifter i samband med 
uppdragets genomförande. 

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 
15 mars 2024 till Kammarkollegiet på bankgirokonto 5052-5781. Vid samma 
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till 
Kammarkollegiet. 

Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienumret för 
detta beslut. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska senast den 15 februari 2022 och den 
15 februari 2023 lämna en gemensam delredovisning av arbetet med 
uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska senast den 31 december 2023 lämna en 
gemensam slutredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 

Närmare om uppdraget 

Utvärdering och utveckling 

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i processen för 
avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken för ett urval av representativa 
projekt. Huvudinriktningen för uppdraget ska vara verksamhetsutövarens 
utgångspunkt och bland annat följande ska belysas: 

- Vilka framgångsfaktorerna är i de fall samrådsprocessen har fungerat 
väl. 

- Om problem uppstår: i vilket skede av samrådsprocessen det sker. 
- Vilka målkonflikter som finns och hur de hanteras i samrådsprocessen. 
- Hur aktiva och vägledande myndigheter och kommuner är i 

samrådsprocessen. 
- Vad är avgörande för verksamhetsutövarens beslut att lämna in 

tillståndsansökan. 

I uppdraget ingår även att följa upp de projekt som har gått eller går vidare 
till en tillståndsprövning och, för det fall tillståndsprövningen avslutas innan 
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uppdraget ska slutredvisas, analysera hur samrådet har påverkat den 
efterföljande tillståndsprocessen. I detta ingår att analysera hur ansökans 
kvalitet påverkar behovet av kompletteringar. 

I uppdraget ingår vidare att lämna en redogörelse för åtgärder som alla 
länsstyrelser kan vidta enskilt eller i samverkan med andra relevanta aktörer 
för att effektivisera samrådsprocessen med bibehållen rättssäkerhet, samt att 
utveckla metoder och samverkansformer som alla länsstyrelser kan tillämpa i 
samrådsprocessen. 

Kontakter med anledning av uppdraget 

Vid genomförande av uppdraget ska länsstyrelserna inhämta synpunkter från 
andra relevanta myndigheter såsom Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, mark- och miljödomstolarna, Miljöprövnings-
utredningen (M 2020:06), Klimaträttsutredningen (M 2019:05) och 
Utredningen om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning 
av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) samt Fossilfritt 
Sverige (M 2016:05). Uppdraget förutsätter även kontakt med relevanta 
kommuner. Vidare ska kunskap och erfarenheter tillvaratas från regeringens 
samordnare för frågor om samhällsomställning vid större 
företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten 
(dnr N2020/03132). 

Övrigt 

Vid uppdragets genomförande ska hänsyn tas till resultatet av det uppdrag 
avseende miljöbedömningar som Naturvårdsverket fått i regleringsbrevet för 
2021, som ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021. 

I genomförandet ska länsstyrelserna beakta uppdraget att analysera 
möjligheterna att effektivisera myndigheternas prövningsverksamhet, som 
framgår av länsstyrelsernas regleringsbrev för 2021. 

Skälen för regeringens beslut 

Det nationella innovationsrådet under ledning av statsministern har pekat på 
vikten av att offentliga processer och regelverk bidrar till att skapa 
förutsättningar för utveckling av innovativa idéer. Inom 
samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning har effektivisering 
av tillståndsprocesserna också lyfts som en viktig åtgärd. En offentlig sektor 
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med väl utvecklad innovationskraft kan bidra till att lösa 
samhällsutmaningar, däribland miljö- och klimatutmaningarna. 

Kvaliteten i samrådsprocessen enligt 6 kap. miljöbalken är en förutsättning 
för en effektiv och väl fungerande tillståndsprocess och en  deli  syftet med 
miljöbedömning, dvs, att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Effektiva, förutsägbara 
och väl fungerande tillståndsprocesser är i sin tur en förutsättning både för 
en vilja att investera i verksamheter i Sverige och för att stärka tillväxten och 
konkurrenskraften hos svenska företag. Effektivare prövningsprocesser för 
miljö- och klimatförbättrande investeringar i Sverige, i kombination med 
fortsatt höga miljökrav, kan underlätta en snabbare omställning till minskad 
klimat- och miljöpåverkan samt ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

På regeringens vägnar 

Ibrahim Baylan 

Annika Holmberg 

4 (5) 



Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM och INRAD 
Justitiedepartementet/DOM • 
Finansdepartementet/BA och SFÖ 
Miljödepartementet/KL, ME och  NM 
Infrastrukturdepartementet/E 
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 
Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) 
Utredningen om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning 
av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) 
Regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid större 
företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten 
Havs- och vattenmyndigheten 
Kammarkollegiet 
Naturvårdsverket 
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Bilaga till beslut I 4 vid regeringssammanträde den 2 september 2021, N2021/02286 

Verket för innovationssystem, Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm 

Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 

Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 801 70 Gävle 

Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 Östersund 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 

Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 

Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala 

Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro 

Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 Linköping 
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