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Regionala variationer mellan miljötillstånd 
 

Detta examensarbete bekräftar det som många har misstänkt: att olika 
länsstyrelser fattar olika beslut i fråga om vilka förutsättningar ett företag ska få 
för att bedriva sin verksamhet, trots att det inte går att motivera med skillnader 
i verksamheten eller den omgivande miljön 
 
De senaste åren har tillståndssystemet genomgått övergripande förändringar då gamla 
tillämpningar fasats ut och nya tillkommit. I detta arbete har ett tidigare ganska 
outforskat område utretts, nämligen hur länsstyrelser och företag upplever den nya 
tillståndsprocessen. För att få klarhet i denna process har både länsstyrelser och 
företag fått utrymme i arbete, för att på så sätt få båda sidornas synpunkter på 
tillståndsprocessen.  
 
Stena Recycling, som representerar svenska företag i arbetet, har uppmärksammat att 
deras avfallsanläggningar runt om i Sverige har en stor spridning med avseende på 
hur hårda deras tillstånd är rörande hantering och utsläpp av dagvatten. Stena är 
intresserade av ytterligare kunskap om vad som påverkar tillstånden och därigenom 
anläggningarna. Syftet med detta arbete är att ta en närmare titt på hur tillstånd 
fungerar i praktiken i diskussion med både länsstyrelser och Stena. En fallstudie av 
Stenas anläggningar har givit en bild av företagets rådande situationen. Detta har 
sedan följts upp av intervjuer med berörda länsstyrelser för att få en djupare inblick i 
deras arbete kring tillstånd.  
 
Resultaten visar tydligt att det finns regionala skillnader mellan länsstyrelserna i hur 
de hanterar och delar ut tillstånd. Till exempel tyder resultaten på att villkor för vilka 
föroreningsnivåer som får finnas i vattnet när det släpps ut i naturen är hårdare i 
Västra Götaland och Skåne än i Norrland och Kronobergs län. En förklarning till 
variationen är att länsstyrelserna har olika inställning till hur begränsningsvärden ska 
användas. Vissa undviker helt att sätta begränsningsvärden som slutliga villkor och 
andra använder ett högre haltvillkor för att gynna verksamhetsutövaren. 
Länsstyrelserna är medvetna om skillnaderna och nu samverkar dessa myndigheter för 
att få en mer enad inställning till tillståndsutredningen. Bland de faktorer som från 
början antogs påverka villkoren för utsläpp av vatten fanns bland annat lokala 
miljömål, och hur tålig den omgivande miljön är regionalt. Resultaten från 
intervjuerna med länsstyrelserna visade dock att dessa faktorer inte hade så stor 
betydelse i beslutsfattandet i tillståndsutredningen. Slutsatsen är att bättre 
kommunikation och samverkan mellan länsstyrelserna och företagen hade behövts för 
att undvika de kunskapsluckor som identifierats i denna utredning.  
 
Handledare: Martijn van Praagh  
Examensarbete 30 hp i Strategiskt miljöarbete 2014 
Biologiska institutionen, Lunds universitet  


