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Förord 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och är utfört på Vägverket Region Norr, avdelning 
Strategiskt stöd, under höstterminen 2004. Examensarbetet är ett avslut på vår utbildning vid 
Miljö- och kvalitetsmanagementprogrammet, Luleå tekniska universitet. 
 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera vilka lagar och andra krav från kommuner 
och länsstyrelser i Norr- och Västerbottens län som Vägverket Region Norr berörs av samt 
att finna rutiner för hanteringen av dem. 
 
Vi vill tacka våra handledare på Vägverket Region Norr, Karin Brännström och Lina 
Berggren samt övrig personal som tagit sig tid till att hjälpa oss med frågeställningar och 
funderingar. Detta arbete har givit oss stor erfarenhet till vårt kommande arbetsliv. Vi 
hoppas att Vägverket Region Norr kan dra nytta av vårt examensarbete.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Thomas Olsson vid Luleå tekniska universitet för hans 
engagemang och stöd. 
 
Luleå, januari 2005 
 
Anna-Lena Alainentalo och Maria Ryytty 



Sammanfattning 
Ledningssystem är en användbar metod för att åstadkomma ett systematiskt och effektivt 
arbetssätt bland företag. Med ett ledningssystem menas ett ramverk inom vilket 
företagsledningen styr, mäter och utvärderar arbetet. Ledningssystemen har standardiserats 
för att skapa entydighet och få likformighet för begrepp och struktur. I standarden för 
Miljöledningssystem ISO 14001 finns ett antal element som ska samverka för att företag ska 
organisera sitt miljöarbete på ett systematiskt sätt (Ammenberg, 2004; Brorson & Larsson, 
1998). 
 
Uppdragsgivare till detta examensarbete är Vägverket Region Norr, avdelning Strategiskt 
stöd. Vägverket ska bland annat vara certifierbara inom ledningssystemet ISO 14 001:1996 
till årsskiftet 2004-2005. Detta examensarbete har hanterat kravelementet lagar och andra 
krav 4.3.2 ur ISO 14001:1996. Syftet med undersökningen är att identifiera vilka lagar och 
andra krav från kommuner och länsstyrelser i Norr- och Västerbottens län som Vägverket 
Region Norr berörs av samt finna rutiner för hanteringen av dem. De avgränsningar som 
gjorts är bland annat att undersökningen endast har arbetat mot kommunerna Arvidsjaur, 
Kiruna och Luleå samt Malå, Storuman och Umeå eftersom tiden har varit begränsad. 
Arbetet har inte heller beskrivit lagarna på paragrafnivå. Undersökningen har bedrivits 
genom bland annat litteraturstudier, dokumentstudier samt intervjuer med anställda från 
Vägverket Region Norr, kommuner och länsstyrelser. 
 
Det svenska samhället är indelat i tre styrnivåer: nationell, regional och lokal. I den 
nationella nivån har riksdagen den lagstiftande makten och regeringen har till uppgift att 
verkställa riksdagens beslut. Lagar och förordningar som beslutas på den nationella nivån är 
rikstäckande, exempelvis miljöbalken och avfallsförordningen. Den regionala nivån styrs 
bland annat av länsstyrelserna. Deras ansvarsområden är exempelvis miljöfrågor. På den 
lokala nivån är det kommunerna som styr och beslutar om de kommunala frågorna. De har 
enligt lag ansvar för till exempel renhållning och avfallshantering (Länsstyrelsen, 2004; 
Regeringen, 2004a; Svenska kommunförbundet, 2004). 
 
Denna undersökning visar att de lagar och andra krav som Vägverket Region Norr berörs av 
är bland annat från kommunerna: avfallsplan, översiktsplan, lokala stadgar och 
ordningsföreskrifter samt lokala miljömål. Länsstyrelsernas lagar och andra krav är till 
exempel: regional författningssamling, miljöskydd, naturvård samt regionala miljömål.  
 
Vidare visar undersökningen att hanteringen av lagar och andra krav ska tillämpas i 
Vägverket Region Norrs samtliga processer och att en miljösamordnare har ansvaret för att 
uppdatera och kommunicera ut lagarna och kraven till samtliga berörda inom Vägverket 
Region Norr. Dessutom ska kontakt upprättas med samtliga kommuner och länsstyrelser i 
Norr- och Västerbottens län, för att säkerställa att uppdaterad och relevant information finns 
tillgänglig. 
 
Införandet av miljöledningssystem innebär ett dynamiskt arbete med ständiga förbättringar. 
Det är viktigt att dokumenten uppdateras och är levande i verksamheten och att regelbundna 
utvärderingar av arbetet sker. 



Abstract 
Management systems are a useful way to make work in organisations systematic and 
efficient. They function as a framework which enables the management to control, measure 
and evaluate work. They have been standardised to create unambiguity and similarity in 
concepts and structure. In the ISO 14001-standard for environmental management systems 
some elements should converge to make it possible for organisations to organize their 
environmental work in a systematic way (Ammenberg, 2004; Brorson & Larsson, 1998). 
 
This thesis is an assignment for the National Road Administration Region North’s 
department for Strategic support. The National Road Administration is preparing 
certification within the management system ISO 14001:1996 by 2004-2005. This thesis 
looks at the aspects of legal and other requirements in 4.3.2 of ISO 14001:1996. The aim of 
the study is firstly to identify the legal and other requirements from municipalities and 
county administrative boards in Norr- and Västerbotten that affect the National Road 
Administration Region North and secondly to find routines for handling these requirements. 
The investigation has been limited to the municipalities of Arvidsjaur, Kiruna, Luleå, Malå, 
Storuman and Umeå because of the time-limit. The essay does not describe legislation at 
paragraph level. The study was preformed by reading specialized literature and documents 
and by interviewing employees at the National Road Administration Region North, as well 
as at municipalities and at county administrative boards in Norr- and Västerbotten. 
 
The Swedish society is divided into tree levels of control, the national, regional and local 
level. At the national level the Swedish Parliament (riksdagen) is the legislative authority 
and the Swedish government has executive power. Laws and regulations that are passed at 
the national level cover the whole nation, for example environmental law (miljöbalken) and 
waste regulation. The regional level is for example controlled by county administrative 
boards. They are responsible for environmental issues. The local level is controlled by the 
municipalities, and they make decisions regarding on local issues. According to the law they 
are responsible for refuse and waste disposal (Länsstyrelsen, 2004; Regeringen, 2004a; 
Svenska kommunförbundet, 2004). 
 
This thesis shows that the legal and other requirements that affect the National Road 
Administration Region North at the municipal level are for example, waste plan, overview 
plan, local rules and regulations and local environmental goals. Legal and other requirements 
from the county administrative boards are for example, regional regulations, environmental 
protection, nature preservation and regional environmental goals. 
 
Furthermore, this thesis suggests that all processes at the National Road Administration 
Region North should be managed in relation to the legal and other requirements. The study 
also reveals that an environmental co-ordinator will be responsible for updating and 
communicating the legal and other requirements to the parties concerned at the National 
Road Administration Region North. Moreover, contacts will be established with all 
municipalities and county administrative boards in Norr- and Västerbotten to guarantee that 
relevant information is updated and available.  
 



Implementation of environmental management systems implies dynamic work and continual 
improvement. It is important that the documents are updated and present in the 
organisation’s day-to-day activities, and that the work is evaluated regularly. 
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- Inledning - 

1 Inledning 
Detta kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, problembeskrivning samt syfte och 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv förutsättningar att göra resor och 
genomföra transporter. Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god 
standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, 
jämställt och bidra till regional balans (Vägverket, 2004a). 
 
Uppdragsgivare till detta examensarbete är Vägverket Region Norr, avdelning Strategiskt 
stöd. Strategiskt stöd ansvarar bland annat för strategisk planering, verksamhetsplanering 
och uppföljning samt samordning av framtagande och uppdatering av regionens styr- och 
ledningssystem för regionen (Vägverket Region Norr, 2004a). 
 
Vägverket ska vara certifierbara med ett integrerat ledningssystem för ISO 14001:1996 och 
ISO 9001:2000 samt AFS 2001:1 till årsskiftet 2004-2005. Ledningssystemens standarder 
innehåller ett antal element som ska samverka för att underlätta för företaget att organisera 
sitt arbete på ett effektivt sätt. 
 
Detta examensarbete kommer att hantera kravelementet lagar och andra krav 4.3.2 ur ISO 
14001:1996. I kravet står det att ”Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att 
identifiera och ha tillgång till lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som 
är direkt tillämpliga på miljöaspekterna för organisationens aktiviteter/verksamhet, produkter 
eller tjänster”. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera vilka lagar och andra krav från kommuner 
och länsstyrelser i Norr- och Västerbottens län som Vägverket Region Norr berörs av samt 
att finna rutiner för hanteringen av dem. 
 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast att hantera miljöledningssystemet ISO 14001:1996, kravelement 
lagar och andra krav 4.3.2. Identifieringen och hanteringen kommer enbart att beröra lagar 
och andra krav från länsstyrelser och kommuner i Norr- och Västerbotten.  
 
Norr- och Västerbottens län har totalt 29 kommuner och denna undersökning kommer endast 
att arbeta mot kommunerna Arvidsjaur, Kiruna och Luleå samt Malå, Storuman och Umeå. 
Eftersom tiden är begränsad kommer endast ett fåtal personer att intervjuas från Vägverket 
Region Norr, kommuner och länsstyrelser. Arbetet kommer inte att innefatta lagrum med 
paragrafer.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver allmänt olika vetenskapliga metoder och behandlar detta 
examensarbetes tillvägagångssätt samt en avslutande metoddiskussion. 
 
För att kartlägga ett problem är ambitionen i allmänhet att söka, beskriva, förklara orsaker, 
förutsäga resultat och/eller föreslå åtgärder. Det krävs en grundlig definiering av problemet, 
planering av tillvägagångssättet ska ske systematiskt, tydlig redovisning av basfakta, 
observationer och mätmetoder som studien bör utgå ifrån samt en redogörelse som är 
generell för de resultat som framkommit (Rubenowitz, 1980). 
 
Formuleringen för den vetenskapliga frågeställningen kan ställas antingen som en hypotes, 
teori eller modell och dessa begrepp är inbördes relaterade. Hypotes – betyder antagande, 
förutsättning eller grundtanke. En hypotes bildas genom att olika begrepp ställs och förklaras 
i relation till varandra. De antaganden som görs i en hypotes ska kunna prövas. Teori – det 
omfattar ett system av hypoteser, antaganden och satser. Om det finns relationer mellan olika 
antaganden eftersträvas en förklaring av sambandet genom en teori. Teorin ska kunna 
förutsäga nya företeelser och förstå nya förhållanden. Modell – har till uppgift att fungera 
som en länk mellan teori och verklighet (Olsson & Sörensen, 2002). 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
När en vetenskaplig studie ska påbörjas är det viktigt att välja den metod som passar bäst för 
den frågeställning som behandlas. Det finns i stort sett två linjer att följa, den deduktiva och 
den induktiva linjen. Deduktiv är den slutsats där en teori visar hur relationerna mellan olika 
förhållanden framträder i verkligheten. Det vill säga slutsatser dras utifrån allmänna 
principer via enskilda företeelser. Oftast används en kvantitativ metod för den deduktiva 
linjen. Induktiv är den slutsats där studien utgår ifrån upptäckter i verkligheten. Därefter 
sammanförs de till allmänna principer som slutligen sammanförs till en teori. Vid den 
induktiva linjen är det vanligt att använda en kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2002). 
 
Det finns två undersökningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden arbetar med ostrukturerade frågeställningar där olika tankar samt 
idéer fördjupas successivt och en teori kan växa fram. Den kvantitativa 
undersökningsmetoden arbetar däremot med strukturerade i förväg formulerade 
frågeställningar. Dessa utgår vanligen från en teori och specificeras i form av hypoteser 
(ibid). 
 
Det här examensarbetet kommer att följa den induktiva linjen med en kvalitativ 
undersökningsmetod, eftersom fakta kommer att insamlas från verkligheten och färdiga 
teorier saknas. 
 

2.2 Undersökningsstrategi och datainsamling 
Detta examensarbete kommer att ge förslag på hur Vägverket Region Norr systematiskt kan 
hantera lagar och andra krav från länsstyrelser och kommuner. Undersökningen kommer att 
ske genom litteratur- och dokumentstudier för att få en kännedom i hur 
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lagstiftningsprocessen är uppbyggd samt vilka lagar och krav som gäller från länsstyrelser 
och kommuner. Dokumentstudien kommer även att bestå av undersökningar kring 
Vägverket Region Norrs verksamhet och processer. Utöver litteratur- och dokumentstudier 
kommer även intervjuer att utföras med utvalda roller inom Länsstyrelsen, kommuner och 
Vägverket Region Norr. Utifrån den teoretiska bakgrund som detta examensarbete berör 
kommer intervjufrågor att utformas. Intervjuerna kommer att utföras för att få kunskap om 
hur det ser ut i verkligheten. Personliga intervjuer samt telefonintervjuer kommer att 
genomföras. 
 
De roller från de utvalda kommunerna, länsstyrelserna samt Vägverket Region Norr som 
kommer att intervjuas är personer som arbetar med miljöfrågor, kommer i kontakt och har 
kunskap om lagstiftning. Rollerna inom Vägverket Region Norr väljs även utifrån olika 
avdelningar för att få en bredare kunskap om verksamheten. Det insamlade datamaterialet 
kommer att ligga till grund för identifiering av lagar och andra krav från länsstyrelser och 
kommuner samt rutiner för hanteringen av dem. För att få reda på om de lagar och andra 
krav som identifieras är relevanta, kommer en kontinuerlig kontakt ske med berörda på 
Vägverket Region Norr. 
 
Eftersom Norr- och Västerbotten har ett stort antal kommuner kommer tre kommuner att 
väljas inom respektive län. Urvalet kommer att ske genom kommunernas geografiska 
placering det vill säga fjäll, inland och kust samt invånarantal.  
 

2.2.1 Intervjuer 
Fördelen med intervjuer är att den är mer flexibel än andra metoder som till exempel enkäter. 
Intervjuaren har en möjlighet att föra en dialog med respondenterna, ställa följdfrågor och 
därmed få en helhetsbild (Rubenowitz, 1980).  
 
Vid en intervju är det viktigt att tänka på att miljön är neutral, att intervjun är strukturerad, 
att respondenten inte blir avbruten samt att den som intervjuar är lyhörd och lyssnar, hålla 
egna åsikter och värderingar för sig själv samt att inte styra respondenten till de svar som 
önskas (ibid). 
 

2.3 Mätbarhet 
Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att resultatet har en hög reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 
mätinstrument. Det som eftersträvas i en undersökning är att ha en hög reliabilitet, det vill 
säga undersökningen ska kunna upprepas utan att resultatet ändras och inte påverkas av olika 
tillfälligheter och slumpmässiga fel. Validitet innebär att mätinstrumentets förmåga avser att 
mäta det som ska mätas. Det är viktigt att ha rätt mätinstrument vid undersökningen för att få 
en stor noggrannhet, det vill säga hög validitet (Olsson & Sörensen, 2002). 
 

2.4 Metoddiskussion 
Eftersom detta arbete inte gjorts tidigare saknas teorier och metoden har i samråd planerats 
fram med examensarbetarna och handledarna. Valet av kommuner kan eventuellt påverka 
resultatet men eftersom arbetet är tidsbegränsat är ett urval nödvändigt. Det är svårt att i 
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förväg förutse om de roller och frågor som valts är rätt för den här undersökningen därför är 
det viktigt att ha en god strategi och planering. 
 
En annan metod som eventuell kan användas är en enkätundersökning. I det här fallet är det 
inte aktuellt, eftersom enkätundersökningar är en kvantitativ insamlingsmetod och det är 
svårt att formulera frågeställningar som uppfyller syftet. En nackdel med enkäter är att det 
inte går att ställa följdfrågor och utföra en direkt dialog med respondenten.   
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3 Teori 
I nedanstående kapitel ges en beskrivning av Sveriges demokratiska system, författningar, 
förordningar och föreskrifter samt andra krav. Därefter följs en beskrivning av 
miljöledningssystem. Kapitlet avslutas med en verksamhetsbeskrivning av Vägverket. 
 

3.1 Sveriges demokratiska system 
Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, det vill säga att all offentlig 
makt utgår från folket. Det finns tre styrnivåer i det svenska samhället: nationell, regional 
och lokal (se figur 3.1) Därutöver tillkommer den europeiska nivån som har fått allt större 
betydelse sedan Sveriges EU-inträde (Regeringen, 2004a). 
 
Eftersom Sverige är en monarki är kungen den högste företrädaren för landet, statschef. I 
Sverige har monarken uteslutande representativa befogenheter. Det är regeringen som ”styr 
riket” enligt regeringsformen (Statschef, 2004). 
 
Europeisk nivå 
Sverige omfattas av EU:s regelverk och deltar i beslutsprocessen när nya gemensamma 
regler ska utarbetas och beslutas. Sverige företräds av regeringen i Europeiska unionens 
ministerråd, som är EU:s högsta beslutande organ (Regeringen, 2004a). 
 
Nationell nivå 
Folket representeras på nationell nivå av riksdagen som har den lagstiftande makten. 
Regeringen har till uppgift att verkställa riksdagens beslut och tar dessutom fram förslag till 
nya lagar eller lagändringar. Regeringen har till sin hjälp ett regeringskansli med ett antal 
departement samt cirka 300 statliga myndigheter och verk (ibid). 
 
Regional nivå 
Sverige är indelat i 21 län. De politiska uppgifterna på denna nivå sköts av länsstyrelserna 
som är statens organ i länen samt landstingen (ibid). Landstinget är ett folkvalt regionalt 
organ som arbetar med hälso- och sjukvård, folktandvård samt viss utbildning (Norrbottens 
läns landsting, 2004). 
 
Lokal nivå 
Sverige är indelat i 290 kommuner. Varje kommun har kommunfullmäktige som är en 
folkvald församling, de beslutar om kommunens egna frågor. Kommunstyrelsen som utses 
av kommunfullmäktige leder kommunens verksamhet (Regeringen, 2004a). 
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 Staten   
Nationell Riksdag, 

Regering, 
Regeringskansliet, 
statliga verk och 
myndigheter 

 
 
 
 
Landsting 

 

Regional Länsstyrelsen Landstingsfullmäktige 
Landstingsstyrelse 
 
Administration och 
verksamhet 

 
 
 
 
Kommunerna 

Lokal  Lokal administration 
och verksamhet 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 
 
Administration och 
verksamhet 

Figur 3.1. Det svenska samhället har tre styrnivåer: nationell, regional och lokal. Efter 
regeringen (Regeringen, 2004a). 
 

3.1.1 Länsstyrelsen 
Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur allt ska hanteras i Sverige. 
Länsstyrelsen ska se till att besluten realiseras i länet på ett effektivt sätt. För att kunna göra 
detta arbetar de med att: 

• ge råd och information 
• utöva tillsyn – kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer 
• myndighetsuppgifter – ge tillstånd, pröva överklaganden av kommunala beslut 

sammanställa information 
• samordna länets krafter genom att ta initiativ till olika möten och aktiviteter 
• ge bidrag till olika verksamheter (Länsstyrelsen, 2004). 

 
En stor del av länsstyrelsernas ansvarsområden är miljöfrågor, de upptar cirka 20 procent av 
verksamheten. Det gäller bland annat frågor om hälsoskydd, kulturmiljö, lantbruk, fiske, 
plan- och byggnadsfrågor, naturvård, miljöskydd och hushållning med naturresurser (ibid). 
 

3.1.2 Kommun 
I Sverige finns en lång tradition av att besluta om lokala angelägenheter. År 1946 fattade 
Riksdagen ett principbeslut om kommunal indelning. Idag finns det 290 kommuner i Sverige 
varav 14 i Norrbottens län och 15 i Västerbottens län (Svenska kommunförbundet, 2004).  
 
Kommuner styrs genom direktvalda politiska församlingar, det vill säga 
kommunfullmäktige. I dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser 
samt i olika nämnder och utskott. Deltagarna i de politiska församlingarna kallas även 
förtroendevalda (ibid). 
 
Kommuner har enligt lag ansvar för: socialtjänsten, vård och omsorg av äldre och 
funktionshindrade, barnomsorg och förskoleverksamhet, det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, 
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räddningstjänst, vatten och avlopp samt krisberedskap. Annan verksamhet sker på frivillig 
grund som till exempel: fritidsverksamhet, kultur, bostäder, energi och näringsliv (ibid). 
 

3.2 Författningar - Lagar, förordningar och föreskrifter 
Lag är enligt den svenska regeringsformen en författning som beslutas av riksdagen. För att 
en lag ska bli gällande ska den publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Regeringen 
samt statliga och kommunala myndigheter ger föreskrifter av lägre rang. Det är svårt att ange 
exakta antalet gällande författningar, men de finns omkring 1 200 lagar, 2 300 förordningar 
och 12 500 statliga myndighetsföreskrifter. Dessutom tillkommer kommunala föreskrifter 
(Lag, 2004). 
 

3.2.1 Juridiska begrepp 
Balk – beteckning för huvudavdelningar för svenska lagverk. Balkarna följer inte 
rättsvetenskapligt systematisk ordning utan indelas efter praktiska livsområden, till exempel 
miljöbalk, jordabalk, äktenskapsbalk och brottsbalk (Balk, 2004). 
 
Föreskrift – rättsligt bindande norm som reglerar enskildas och myndigheters handlande. 
Föreskrifter kan utfärdas av riksdagen (lag), regeringen (förordning) eller föreskrivande 
myndighet (Föreskrift, 2004). 
 
Författning – ett sammanfattande uttryck för lagar, som beslutas av riksdagen, förordningar, 
som beslutas av regeringen och andra officiella föreskrifter, som beslutas av lägre statliga 
eller kommunala myndigheter (Författning, 2004). 
 
Förordning – författning som är beslutad av regeringen (Martinger, 1998). 
 
Lag – författning som är beslutad av riksdagen (ibid). 
 
Svensk författningssamling (SFS) – är den officiella serie där lagar och andra viktigare 
författningar publiceras. Serien har kommit ut sedan 1825 (Svensk författningssamling, 
2004). 
 

3.2.2 Grundlagarna 
Grundlagar innehåller grundläggande regler för hur landet ska styras och står över andra 
lagar. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna och de är svårare att 
ändra. Grundlagarna kan bara ändras eller upphävas genom att två olika riksdagar fattar 
samma beslut. Val till riksdagen måste ha fattats mellan besluten. Sverige har fyra 
grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen (Regeringen, 2004b). 
 

3.2.3 Förordning 
Regeringen har behörigheter att utfärda föreskrifter antingen efter särskilt medgivande av 
riksdagen eller på egen hand. Föreskrifterna kallas för förordningar och är underordnad lag. I 
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regeringsformen dras gränsen mellan lag- och förordningsområdena genom komplicerade 
regler. Grundtanken är att rättsregler som rör de enskilda privat eller som innebär 
förpliktelser för dem gentemot det allmänna skall ges i lag. Offentligrättsliga föreskrifter i 
övrigt kan däremot ges i förordning. Förordning av mindre vikt brukar benämnas som 
kungörelse, stadga eller cirkulär (Lag som juridiskt begrepp, 2004). 
 

3.2.4 Miljöbalken 
Miljöbalken (1998:808) är en lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999. Den ersätter ett 
stort antal äldre lagar på miljörättens område bland annat naturvårdslagen, miljöskyddslagen, 
renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen och miljöskadelagen. I samband med 
överförandet till miljöbalken moderniserades innehållet i de äldre lagarna och viktiga 
kompletteringar utfördes (Miljöbalken, 2004). Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att 
det flesta reglerna inte är exakta och att det inte anges i detalj hur olika avvägningar ska 
göras enligt balkens bestämmelser. Utöver balkens lagtexter finns ett antal olika förordningar 
som uttrycker lagen mer preciserat (Ammenberg, 2004). 
 

3.2.5 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (1987:10) trädde i kraft 1987 och ersatte flera äldre lagar (Plan- och 
bygglagen, 2004). 
 
Plan- och bygglagen innehåller regler om planläggning av mark och vatten samt om 
byggande. Varje kommun ska ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan. Den anger 
vägledning för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas samt hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Detaljplaner reglerar användningen av mark och 
av bebyggelsen inom kommunen och får endast omfatta en begränsad del av kommunen. I 
områden som inte omfattas av detaljplan får områdesbestämmelser antas, om det behövs för 
att syftet med översiktsplanen ska uppnås eller säkerställa en lämplig användning av 
områden av riksintressen enligt miljöbalken (Notisum, 2004). 
 

3.3 Lagstiftningsprocessen 
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Initiativtagare till nya 
lagförslag är som regel regeringen men riksdagsledamöter, partier, intresseorganisationer, 
myndigheter och medborgare kan också komma med förslag (Regeringen, 2004c). 
 
Lagkedjan 
Dokumenttyper som ingår i lagkedjan från initiativ till beslut presenteras nedan: 

1. Kommittédirektiv – är regeringens riktlinjer för utredningen. 
2. Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) - utredningens 

slutsatser och förslag, presenteras i ett betänkande 
3. Lagrådsremiss – utkast av propositionen, skickas till Lagrådet som kontrollerar att 

det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon 
annan lag. 

4. Proposition – efter Lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionstexten 
fram av det ansvariga departementet. Regeringen fattar beslut vid 
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regeringssammanträdet och överlämnar propositionen till riksdagen för att den ska 
kunna ta ställning till innehållet till förslaget. 

5. Riksdagens utskottsbetänkande – propositionen och eventuella motioner, lagförslag 
från riksdagens ledamöter eller partier, granskas av det utskott i riksdagen som har 
ansvar för frågan. Utskottet ger sin syn på lagförslaget i form av ett 
utskottsbetänkande eller yttrande. 

6. Riksdagens beslut – riksdagen fattar beslut genom att de 349 riksdagsledamöterna 
röstar i riksdagens kammare, plenisalen. 

7. Färdiga lagar och förordningar – alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk 
författningssamling (SFS). I SFS finns förutom lagar också regeringens förordningar, 
det vill säga de regler som regeringen själv, enligt grundlagen, får besluta om. 
Förordningar reglerar till exempel myndigheternas verksamhet (ibid). 

 

3.4 Andra krav 
Utifrån de regionala förutsättningarna ställer kommuner och länsstyrelser egna mål och 
planer som verksamheter och allmänhet bör ta hänsyn till. 
 

3.4.1 Miljömål 
Sverige har femton nationella miljökvalitetsmål (se bilaga 1) som ska leda vägen för att 
åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling i framtiden. Miljökvalitetsmålen har 
arbetats fram genom ett samarbete mellan förtroendevalda, myndigheter, näringsliv och 
miljöorganisationer. Sveriges riksdag har antagit dem i enighet. Miljömålsrådet har fått i 
uppdrag av riksdagen att svara för uppföljningen och utvärderingen av möjligheterna att nå 
de femton miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 2004). 
 
Alla miljökvalitetsmålen är allmänt formulerade och för att kunna omsättas i praktiken måste 
de definieras med mer konkreta mål. Exempelvis: Riksdagen fastställer ett antal delmål som 
i detalj kan ange vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar som 
behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för åtgärderna. Därefter utformas 
sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom området. Vidare 
fastställer länsstyrelserna regionala mål och kommuner fastställer lokala mål. Ansvaret för 
miljöarbetet har därmed flyttats ut i samhället. Myndigheter, företag och enskilda får större 
möjlighet till aktiva insatser för att nå de femton miljökvalitetsmålen (ibid). 
 

3.4.2 Agenda 21  
Agenda 21 betyder dagordning för det 21:a århundradet. Det är ett handlingsprogram för 
hållbar utveckling som kom till under FN konferensen om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro 1992. Agenda 21 handlar om åtgärder som personer och organisationer på alla 
samhällsnivåer kan göra för att verka för en hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2003a). 
 
Hållbar utveckling har definierats enligt Bruntlandkommissionens rapport Vår gemensamma 
framtid från 1987 som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. Hållbar utveckling 
innehåller de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social, som måste samverka för 
att utvecklingen ska anses vara hållbar (ibid). 
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Agenda 21 är ett dynamiskt program för det ska genomföras av många olika deltagare. 
Arbetet pågår på alla samhällsnivåer; lokalt, regionalt och nationellt (ibid). 
 
Subsidiaritetsprincipen är en av huvudprinciperna inom Agenda 21. Det innebär att beslut 
ska tas och åtgärder ska utföras nära de berörda, för att lokalbefolkningens behov och 
önskemål ska stå i centrum. Utifrån detta perspektiv åtog sig Sveriges kommuner att varje 
kommun ska ha utarbetat ett lokalt program för miljöarbetet i den egna kommunen (ibid). 
 

3.5 Ledningssystem 
Ledningssystem är en användbar metod för att åstadkomma ett systematiskt och effektivt 
arbetssätt bland företag och organisationer. Med ett ledningssystem menas ett ramverk inom 
vilket företagsledningen styr, mäter och utvärderar arbetet. Ledningssystemen har 
standardiserats för att skapa entydighet och få likformighet i begrepp och struktur 
(Ammenberg, 2004). 
 
Fördelarna med ett standardiserat system är till exempel att revisioner kan bedrivas på ett 
mer strukturerat sätt och systemet kan granskas av en utomstående revisor, vilket kan leda 
till att allmänhetens och kundernas förtroende ökar. Standardiseringen underlättar också för 
företag och organisationer att arbeta på ett systematiskt och effektivt sätt genom att 
tillhandahålla accepterade metoder (Brorson & Larsson, 1998). Idag används standardiserade 
ledningssystem inom många områden som till exempelvis kvalitet, miljö, arbetsmiljö och 
riskhantering (Ammenberg, 2004). 
 

3.5.1 Miljöledningssystem 
Engagemanget kring miljöfrågor har ökat bland företag och organisationer. Skälet till det är 
bland annat en strängare miljölagstiftning, ekonomiska styrmedel och andra påtryckningar 
samt en tilltagande oro för miljöförstöringen bland allmänheten. För många organisationer i 
Europa och andra delar av världen har införandet av miljöledningssystem blivit en viktig 
fråga. Ledande företag har insett att hänsyn till miljön måste utgöra en naturlig komponent i 
organisationens verksamhet. Miljöledningssystemets mål är en minskad miljöpåverkan och 
det övergripande syftet är att förbättra företagets miljöprestanda (Brorson & Larsson, 1998). 
 
Miljöledning innebär i praktiken att minimera miljöpåverkan från företagets processer, 
produkter och tjänster men också att finna affärsmässiga möjligheter ur ett korrekt 
miljöbeteende (ibid). 
 
Ett bra miljöledningssystem kännetecknas av att det bland annat skall ge följande 
resultat/effekter, oavsett vilken modell som används: 

1. begränsa och förebygga miljöpåverkan 
2. säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls 
3. bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden 
4. bidra till att ekonomiskt resursslöseri undviks 
5. bidra till att stärka företagets varumärke 
6. bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar (Naturvårdsverket, 2003b). 
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Nyckelelementen i ett effektivt miljöledningssystem kan sammanfattas i följande sex 
punkter: 

• ledningsansvaret uttalat 
• målstyrt 
• åtgärdsinriktat 
• dokumenterat system 
• återkommande uppföljning 
• ständig förbättring (ibid). 

 
Utformningen på miljöledningssystemet skiljer sig beroende på organisation. Det beror 
bland annat på vilka möjligheter och vilket engagemang som finns i organisationen för 
miljöarbetet och hur väl förankrat det blir bland medarbetarna (ibid). 
 

3.5.2 ISO- International Organization for Stadardization 
ISO härstammar från det grekiska ordet isos, som betyder lika. 
 
ISO är en övergripande organisation för olika nationella standardiseringsorganisationer i 146 
länder. Deras huvuduppgift är att utarbeta standarder till näringslivet för att underlätta 
utveckling, tillverkning och handel av produkter. ISO är världsledande för framtagning av 
standarder. Organisationen har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz. ISO är en icke statlig 
organisation och alla internationella standarder tillämpas frivilligt, ISO har ingen rättsenlig 
auktoritet (ISO, 2004). 
 
De internationella standarderna som ISO utvecklar är användbara. De är lämpliga för alla 
typer av verksamheter exempelvis industrier, privata och statliga affärsverksamheter, statliga 
verk och myndigheter, leverantörer samt människor i allmänhet som kund och användare av 
produkterna/tjänsterna (ibid). 
 
ISO standarderna bidrar bland annat till utveckling för effektivare, säkrare och 
miljövänligare tillverkning och leverans av produkterna. Vidare bidrar de till en enklare och 
rättvisare handel mellan länderna (ibid). 
 
I Sverige heter standardiseringsorganet SIS, Swedish Standard Institute. SIS är centrum för 
arbetet med standarder i Sverige. De samarbetar och är medlem i de europeiska och globala 
nätverken, CEN, European Committee for Standardization, och ISO. Tillsammans har de 
tagit fram över 16 000 standarder som gäller internationellt inom en rad olika områden, de 
mest kända är ISO 9000-serien för kvalitetsledning och ISO 14000-serien för miljöledning 
(SIS, 2005). 
 

3.5.3 ISO 14000-serien 
För ledningssystem inom miljöområdet finns ISO 14000-serien som omfattar två grupper. 
En grupp är standarder som inriktats på organisationen och utvärderingen av miljöarbetet 
som Miljöledning ISO 14001 och Miljöprestanda ISO 14031. Den andra gruppen är inriktad 
på produkternas miljöegenskaper som Livscykelanalys ISO 14040 och Miljömärkning ISO 
14020 (Brorson & Larsson, 1998). 
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ISO 14001 
I standarden för Miljöledningssystem ISO 14001 finns ett antal element som ska samverka 
för att företag eller annan organisation ska organisera sitt miljöarbete på ett systematiskt sätt. 
Den övergripande strukturen i ISO 14001 anger arbetsgången vid införandet av standarden 
och de mekanismer som krävs för att underhålla och vidareutveckla miljöarbetet (ibid). 
 
I figur 3.2 illustreras miljöledningssystemets grundprinciper. I miljöutredningen undersöks 
verksamhetens miljöpåverkan samt en identifiering av lagar och andra krav. Med 
miljöutredningen som grund fastställs en miljöpolicy som speglar verksamhetens synsätt på 
miljöfrågorna och anger hur verksamheten tänker uppfylla lagar och andra krav. Miljömålen 
beskriver konkret vad verksamheten ska uppnå med sitt miljöarbete. Därefter fördelas ansvar 
och resurser så att miljöprogrammet kan genomföras. För att undersöka miljösituationen och 
miljöledningssystemet genomförs en miljörevision. Resultatet sammanfattas i en 
miljöredovisning som ska fungera som ett underlag till förbättringar. Slutligen utvärderas 
resultatet av miljöarbetet och förbättringar planeras för ett fortsatt miljöarbete (ibid).  
 
 

 

 
Figur 3.2. Grundprinciperna för ett miljöledningssystem (Göteborgs Universitet, 2003).  
 
ISO 14001 är uppbyggd kring följande fem huvudkomponenter 

• Miljöpolicy 
• Planering 
• Införande och drift 
• Kontroll och korrigerade åtgärder 
• Ledningens genomgång (Brorson & Larsson, 1998). 

 
Under varje huvudrubrik i miljöledningsstandarden finns 17 systemelement som i sin tur 
innehåller drygt 50 skall-krav. Det krävs att alla skall-kraven är beaktade för att 
verksamheten ska bli certifierad (Ammenberg, 2004). 
 
ISO 14001 är en standard som saknar absoluta krav på miljöarbetet. Det finns exempelvis 
inga krav på hur mycket eller vilken typ av energi ett företag som vill bli certifierad får 
använda. Kraven är istället inriktade mot organisatoriska frågor och verksamheten sätter 
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själva upp mål att eftersträva och huvudkomponenterna i standarden ska fungera som ett stöd 
för verksamheten (ibid). 
 
Lagar och andra krav 
Förutsättningen för ett trovärdigt miljöarbete är att känna till relevant lagstiftning samt att 
följa dess utveckling (Brorson & Larsson, 1998). 
 
Enligt ISO 14001:1996 under kravelementet lagar och andra krav 4.3.2 står det att 
”Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till 
lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är direkt tillämpliga på 
miljöaspekterna för organisationens aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster.” Enligt 
Brorson & Larsson innebär det i praktiken att ansvariga befattningshavare ska känna till på 
vilka sätt lagstiftningen påverkar verksamheten. Dessutom ska ett systematiskt insamlande 
av andra miljökrav som berör verksamheten utföras. 
 
Med andra krav menas bland annat, villkor i tillstånd, branschgemensamma krav samt 
direktiv från länsstyrelse och kommun. Det kan vara viktigt att även känna till vilka 
nationella, regionala och lokala miljömål som gäller samt hur verksamheten förhåller sig till 
dessa mål (Ammenberg, 2004). 
 
För att kunna hålla reda på de rättsliga krav som rör företagets verksamhet är det lämpligt att 
införa och upprätthålla en förteckning över lagar och andra krav. Det är också viktigt att 
kartlägga hur och när relevant lagstiftning ska spridas och användas inom företaget. I 
företagets dokumentation över miljöledningssystemet ska en förteckning och en skriftlig 
rutin finnas över lagar och andra krav (Brorson & Larsson, 1998). 
 
I större organisationer är det möjligt att välja ut en specialist att bevaka lagstiftningen och 
upprätthålla en aktuell förteckning över lagar och andra krav. Specialisten kan informera 
berörda chefer genom tillexempel nyhetsbrev, cirkulation av lagstiftning och återkommande 
utbildning (ibid). 
 

3.6 Vägverkets verksamhetsbeskrivning 
Huvuduppgiften för Vägverket är att i samarbete med andra aktörer utveckla 
vägtransportsystemet i den riktning som regering och riksdag beslutat om. Vägverket har 
cirka 6 500 anställda (Vägverket, 2004b). 
 
Vägverkets definition av kund är den som Vägverket är till för, det vill säga den som är 
mottagare av nyttan. De har delat in sina kunder i två huvudgrupper: Medborgarnas resor 
och Näringslivets transporter (Vägverket, 2004c). 
 
Vägverket har fyra verksamhetsgrenar: 

• Sektorsuppgiften – att samverka och samordna insatser med berörda aktörer och på 
ett offensivt och resultatorienterat sätt driva på utvecklingen av vägtransportsystemet 
genom att bland annat träffa överenskommelser, ge stöd, upphandla tjänster, 
tillhandahålla grunddata samt främja forskning och utveckling. Sektoransvaret 
innebär att verket ska företräda staten på central nivå i frågor som gäller 
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vägtransportsystemets miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, 
effektivitet och bidrag till regional balans. 

• Myndighetsutövning – att ta fram och tillämpa regler för fordon, körkort, trafikmiljö 
och yrkestrafik samt handlägga statsbidrag. 

• Statlig väghållning – att utveckla och förvalta det statliga vägnätet i rollen som 
beställare. Vägverket ska också utöva tillsyn över kommunernas väghållning. 

• Produktion – att utföra projektering, byggande, drift och underhåll på beställning av 
Vägverket eller andra. I produktionen ingår även övrig uppdragsverksamhet till 
exempel försäljning av information ur bilregistret (Vägverket, 2004d). 

 
Vägverket leds av en styrelse vars ledamöter förordnas av regeringen. Styrelsen ansvarar för 
myndighetens verksamhet. Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Denne 
ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer 
(Vägverket, 2004c). 
 
Vägverket organiseras från och med år 2003 i ett huvudkontor, sju regioner, två stöd- och 
utvecklingsenheter, två resultatenheter och fyra affärsenheter. Huvudkontoret som är 
placerat i Borlänge ansvarar gentemot generaldirektören för att Vägverket åstadkommer 
resultat som bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls (ibid). 
 

3.6.1 Vägverket Region Norr 
Vägverket Region Norr är en av Vägverkets sju regioner och omfattar Norr- och 
Västerbottens län med totalt 509 000 innevånare och motsvarar tillsammans 38 procent av 
Sveriges yta. Regionen har 160 anställda. Regionkontoret är beläget i Luleå och det finns 
lokal representation i Umeå, Storuman, Skellefteå och Gällivare (Vägverket Region Norr, 
2004a). 
 
I Norr- och Västerbotten finns 17 900 kilometer statliga vägar varav 11 310 kilometer belagd 
väg och 6590 kilometer grusvägar som förbinder kustland med inland och fjällvärld (ibid). 

 16



- Teori - 

 

 
 

Verksamhets 
stöd 

Strategiskt  
stöd 

Marknad 

Vägunderhåll

Vägbyggnad

Trafiksäkerhet 
& miljö 

Vägdirektör 

Figur 3.3. Organisation Vägverket Region Norr. Efter Vägverket (Vägverket Region Norr, 
2003). 
 
Avdelningarnas verksamhetsområde 
Strategiskt stöd - ska stödja regionens ledning i styrning, uppföljning och utveckling av 
verksamheten. Avdelningen ansvarar för bland annat: strategisk planering, EU-frågor och 
regional utveckling, forsknings och utvecklingsfrågor, externa och interna revisioner, 
samordning av framtagande och a-jourhållning av regionens styr- och ledningssystem 
(Vägverket Region Norr, 2004a). 
 
Verksamhetsstöd - ska stödja regionens verksamhet och har kontakter med externa och 
interna kunder. Avdelningens funktion är bland annat: marklösen vid exempelvis värdering 
av intrång till följd av byggande av allmän väg, upphandling och inköp, personal och 
ekonomi (ibid). 
 
Vägunderhåll - är indelad i tre funktioner: drift och underhåll, enskilda vägar samt bro som 
innebär teknikstöd inom broområdet (ibid). 
 
Trafiksäkerhet och Miljö - är pådrivande och stödjande för att samtliga sex transportpolitiska 
mål ska beaktas i Vägverkets externa och interna verksamhet. Avdelningen fungerar som 
specialiststöd och driver externa och interna projekt inom bland annat: samhällsplanering, 
trafiksäkerhets- och miljöfrågor och väginformation (ibid). 
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Vägbyggnad - ansvarar för upprättande av bland annat: förstudier, vägutredningar, 
arbetsplaner och bygghandlingar samt genomförande och byggande av vägprojekt. Dessutom 
fungerar avdelningen som specialiststöd i exempelvis: vägutformning, vägarkitektur samt 
beläggning och bärighet (ibid). 
 
Marknad - huvuduppgiften är att kommunicera och bygga relationer med Vägverkets kunder 
som är näringsliv, medborgare, uppdragsgivare och samarbetspartners. Avdelningen är 
organiserad i tre funktioner: grunddata, information och planering (ibid). 
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de intervjuer och dokumentstudier som 
genomförts. 
 

4.1 Intervjusammanställningar 
För att finna vilka lagar och andra krav som berör Vägverket Region Norr utfördes intervjuer 
med utvalda personer från Vägverket Region Norr, de utvalda kommunerna samt 
länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län. Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 
 

4.1.1 Vägverket Region Norr 
Följande personer har intervjuats: Gun-Britt Mariedahl och Jenny Thun, Trafiksäkerhet och 
miljö, Robert Nyhlén, Driftledare, Vägunderhåll, Björn Johansson, Funktion Upphandling, 
Mattias Broström, Projektledare, Vägbyggnad, Erica Jonsson, Husjurist, Lars Höjetun, 
Vägingenjör. 
 
Gun-Britt Mariedahl och Jenny Thun, Trafiksäkerhet och miljö, intervju 2004-09-02 
Jenny Thuns huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med 
miljökonsekvensbeskrivningsärenden (MKB-ärenden). Hon är sakkunnig inom området, 
utför granskningar, tolkningar och håller diskussioner med projektledare och driftledare. 
Thun arbetar även med vägmaterial och vilka olika alternativ som finns på marknaden. 
 
Gun-Britt Mariedahls huvudsakliga arbetsuppgifter är buller, vatten och vandringshinder. 
Hon arbetar som ett stöd till personal inom Vägverket Region Norr, exempelvis 
projektledare och upphandlare. Mariedahl planerar även för fysiska åtgärdsplaner.  
 
Några lagar och andra krav som Vägverket Region Norr kan tänkas komma i kontakt med. 
Kommun: anmälningsärenden, avfall, vattenskyddsområden, lokala föreskrifter exempelvis 
ordningsstadgar för buller, vibrationer och tomgångskörning. 
Länsstyrelsen: GIS-databas, jakt, rennäring. 
 
Enligt Mariedahl och Thun arbetar Vägverket med många olika ärenden och varje ärende är 
unikt. De följer inte några speciella rutiner när det gäller juridisk hantering. Varje objekt är 
speciellt och olika lagstiftningar gäller. 
 
Den lagstiftning som de mest kommer i kontakt med är den rikstäckande lagstiftningen som 
till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen. 
 
Vid intervjun framkom det att det inte finns någon dokumenterad rutin om hur ny 
information kring lagar och andra krav sprids inom regionen. Enligt Mariedahl och Thun 
informerar deras avdelning berörda avdelningschefer om exempelvis ny lag ändras. 
 
De saknar en juridisk ansvarig i Luleå, men de har en så kallad husjurist i Borlänge som 
fungerar som ett stöd för regionen, Erica Jonsson. 
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Huvudkontoret bistår regionen med rikstäckande lagar som exempelvis miljöbalken, 
väglagen och plan- och bygglagen. Vägverket Region Norr har dessutom en prenumeration 
på uppdateringar och ändringar som utförs centralt. Avdelningen får dessa i form av CD-
skivor några gånger per år som kallas för Miljöbokhyllan. Personalen går även själv ut på 
nätet och tittar i lagtexter som presenteras där. 
 
Personalen har telefon och mailkontakter med anställda på kommuner och länsstyrelser. 
Enligt Mariedahl och Thun är det svårt att hitta relevant information på vissa kommuners 
hemsidor. 
 
Robert Nyhlén, Driftledare, Vägunderhåll, intervju 2004-09-07 
Robert Nyhlén är driftledare och hans ansvarsområden är Arvidsjaur och Arjeplog. 
Driftledarens främsta arbetsuppgifter är att bevaka att Vägverket får det som upphandlats av 
driftentreprenören. Det omfattar bland annat vinterväghållning (plogning, sandning, snöstör, 
snöruskor, svallis, snödikning, trumtining), grusvägsunderhåll (underhållsgrusning, 
tjällyftning, avvattning), beläggningsunderhåll (sprickor och hål, avvattning, nivåskillander, 
stödremsa, brunnar, dikning, trummor), sidoområde (röjning och slåtter, grönytor, alléer), 
sidoanläggning (rastplatser, kontrollplatser, samåkningsparkeringar, bussfickor, P-platser) 
vägutrustning (vägräcken, viltstängsel, vägmärken, signalanordningar, belysning, 
vägmarkering). Totalt finns ca 13 driftledare i regionen. De finns stationerade i Luleå, 
Gällivare, Storuman, Skellefteå och Umeå. Driftledarna är generalister och har ett brett 
arbetsområde. Alla driftledare arbetar på samma sätt och träffas några gånger per år i 
samverkansmöte. 
 
Driftledarna bevakar att Vägverket får det som upphandlats av entreprenören. Cirka 50 
procent av tiden är de ute på vägarna och träffar entreprenörer och allmänhet. Eftersom de 
har god insikt i vad som sker är de ofta med på möten där beslut ska fattas. 
 
Driftledarna lägger ut en beställning som entreprenörer får ge anbud på. Kontraktet gäller i 6 
år och marginella förändringar finns inräknade exempelvis naturgrusskatt, större 
förändringar samråder driftledaren med andra inom Vägverket. 
 
Det finns kärnkrav som entreprenören måste uppfylla för att få kontraktet, exempelvis 
upprättad kvalitetsplan där miljön finns integrerad samt en arbetsmiljöplan. Det är Vägverket 
som lägger upp förutsättningar och har huvudansvaret. Entreprenören har ansvar för att sin 
verksamhet följer de lagar och andra krav som gäller. I kontraktspärmen finns Vägverkets 
arbetsplanering för det kommande 6 åren. Det är driftledarens ansvar att 
entreprenörskontraktet är uppdaterat (kontraktspärm). Driftledarna gör stickprov för att se att 
kontraktet följs, exempelvis att vinterunderlag och grusvägar är i gott skick. Det utförs även 
revisioner både lokalt och centralt från Vägverket. Entreprenörerna har även egna 
internrevisioner. 
 
Entreprenörens huvudkontakt är driftledaren och denne i sin tur har kontakt med specialister 
inom Vägverket, exempelvis verksamhetsstöd (upphandling), vägbyggnad, trafiksäkerhet, 
miljö m.m. 
 
Under juni, juli och augusti är driftledaren mest ute i fält, under våren sker uppdateringar av 
kontraktspärmen. 
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Nyhlén anser att kommunikationen mellan kommun, Länsstyrelsen och Vägverket fungerar 
bra, en fördel är att kommunerna är små. Det finns inga speciella uttalade kontaktpersoner 
utan det finns ett personligt kontaktnät. Vägverket region Norr har en husjurist i Borlänge 
Erika Jonsson, som besöker kontoret emellanåt. 
 
Några områden som kan beröra driftledaren när det gäller lagar och andra krav är: avfall, 
snötipp, arbetsmiljö, grustäkter, kulturmiljö (vägräcke, artrika vägkanter, alléer), markfrågor, 
personskador, utsiktsröjningar, trafiksäkerhet, vägtrummor, fiskvandringshinder, vatten och 
avlopp, dagvatten samt skrotbilar. 
 
Björn Johansson, Funktion Upphandling, intervju 2004-09-10 
De är fyra personer på avdelningen Verksamhetsstöd som genomför alla  
Region Norrs upphandlingar, ansvarig för funktionen är Björn Johansson. Upphandlingen 
berör allt från exempelvis utförandeentreprenader, driftentreprenader, projekteringsuppdrag, 
resurskonsulter samt kopierings- och tryckeritjänster. 
 
Upphandlarna har normalt inga kontakter med kommuner och länsstyrelser, alla ärenden är 
redan miljöprövade och klara. Upphandlarna upprättar upphandlings- och administrativa 
föreskrifter, kontraktformulär samt uppdragsbeskrivning för konsultupphandlingar. Som 
hjälpmedel finns centralt framtagna mallar för upphandling. Nyheter och uppdatering av 
mallar distribueras från huvudkontoret i Borlänge. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är 
det regelverk som i mångt och mycket styr upphandlingsprocessen. 
 
Upphandlarna på avdelningen har alla ett ansvar att följa gällande lagar och förordningar. 
Vid behov av stöd i juridiska spörsmål finns Vägverket Region Norr:s ”husjurist” Erica 
Jonsson placerad i Borlänge att tillgå. 
 
När entreprenad- eller uppdragskontraktet är påtecknat kan ärendet betraktas som avslutat 
för upphandlingsfunktionens del. 
 
Mattias Broström, Projektledare, Vägbyggnad, intervju 2004-09-13 
Mattias Broström arbetar som projektledare på Vägverket Region Norr. Han arbetar och är 
ansvarig för projekten från internbeställning till färdigt objekt. Projekten kan omfatta 
exempelvis bärighet, beläggning och vägar i tätort. De är 11 projektledare på avdelningen. 
Alla projektledare hanterar ärendena lika enligt en processbeskrivning. Projektledaren tar in 
kompetens internt i form av specialister från Vägverket, exempelvis broingenjörer, 
geotekniker, och externt i form av konsulter. 
 
Under själva byggfasen är det entreprenören som ansvarar för att exempelvis söka tillstånd 
för mellanlagring och deponering och se till att lokala föreskrifter följs, men det är 
Vägverket som har huvudansvaret. 
 
Projekteringsprocessen med samråd och övrig kommunikation med kommuner och 
länsstyrelser fungerar bra enligt Broström. En region är beroende av en fungerande 
infrastruktur och det leder till intresse och god kommunikation. 
 
Projektledaren följer MKB-processen och tar hjälp av konsult och miljöavdelningen som 
granskar MKB:n. 
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Det saknas rutiner för att säkerställa att lagar och andra krav följs. De följer en arbetsplan 
som ska innehålla vissa kriterier som exempelvis förstudie, godkänd MKB, hur mycket mark 
som ska tas i anspråk, kostnader, åsikter från allmänhet och intressenter, protokoll, yttranden 
och teknisk beskrivning. Arbetsplanen granskas av Vägverket i Borlänge. 
 
Det sker ingen bevakning av lagar och andra krav och det finns ingen uttalad ansvarig på 
avdelningen. 
 
Enligt Broström är skillnaden mellan kommuner att ju mer tätbebyggt desto mer komplext. 
Det blir fler krockar med kommunala intressen. 
 
Projektledarna har byggmöten med entreprenörerna. En arkivpärm finns för varje objekt där 
allt dokumenteras. Den har en mall i form av en innehållsförteckning. 
 
Broström säger att kontakterna mellan projektledarna, kommuner och länsstyrelser sker 
genom ett personligt kontaktnät. Om projektledaren inte har arbetat med en kommun tidigare 
frågar han/hon en kollega om lämpliga personer att kontakta. Kommunikationen fungerar bra 
men tiden för kommunens handläggande är alldeles för lång (flera månader). 
 
Projektledaren är mycket ute i fält under sin arbetstid och samarbetar med driftledarna 
eftersom de har god lokalkännedom. 
 
Lars Höjetun, Vägingenjör, telefonintervju 2004-10-01 
Lars Höjetun arbetar med samhällsplanering, miljö och trafiksäkerhet. Innan Höjetun började 
arbeta på Vägverket har han varit anställd på en kommun i 25 år. Hans arbete på Vägverket 
styrs till största del av upprättade ramverk som väglag, trafikförordning och 
trafikmärkeslagen men följer även kommuners allmänna ordningsstadgar, lokala 
trafikföreskrifter med mera. De lokala trafikföreskrifterna för olika kommuner lägger 
Vägverket också olika förslag till. Vägverket har interna utbildningar som är generella över 
lagar och andra krav. 
 
Kontakten mellan kommuner, länsstyrelser och Vägverket är bra anser Lars Höjetun. Det 
finns nätverk som håller dem ajour med olika händelser och beslut. 
 
Kommunernas hemsidor används där det finns information att hämta om föreskrifterna, 
annars är kontakten personlig. 
 
Det finns ingen speciell person som har ansvaret att se till att alla tar del av ny eller 
uppdaterade beslut utan det är på eget ansvar. Höjetun anser att det är viktigt att alla arbetar 
på samma sätt för att inte någon information ska förbises. 
 
Utanför vägområdet på landsbygden beslutar Länsstyrelsen med stöd av väglagen, till 
exempel byggnader nära väg, inom detaljplanerat område beslutar kommunen med stöd av 
plan- och bygglagen avseende detaljplaner, byggnader, gators lägen, skyltar, buller plank 
med mera. Polisen tar även beslut enligt ordningslagen inom detaljplanerat område i 
samförstånd med Vägverket och kommunen angående upplåtande av mark, till exempel 
byggnadsställning eller café på trottoar. 
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Höjetun har tät kontakt med driftledarna och ju större kommun som driftledaren har desto 
tätare kontakt. Just nu har Lars Höjetun ansvar över fem kommuner bland annat Arjeplog 
och Arvidsjaur. 
 
Höjetun anser att kunskapen skiljer sig mellan kommunernas storlek. De mindre 
kommunerna är generalister och de större är specialister. 
 
Erica Jonsson, Husjurist Borlänge, telefonintervju 2004-10-05 
Erica Jonsson arbetar som jurist vid Vägverket i Borlänge sektionen civilrätt. Hennes 
arbetsuppgift är bland annat att vara ett juridiskt expertstöd till Vägverket Region Norr. På 
Vägverket i Borlänge finns nio så kallade husjurister/regionjurister. De kopplas in vid tvister 
och andra juridiska frågor.  
De avdelningar och befattningar Erica Jonsson kommer mest i kontakt med är: marklösen 
(ersättningsfrågor och skadestånd), beställarombud och projektledare. 
 
Ärenden det kan röra sig om är bland annat: 

- Enskilda vägar 
- Vattenfrågor (exempelvis vad är vattenanläggning?)  
- Fastighetsägare (exempelvis problem med erosion) 
- Skadestånd för skador på fordon eller fastigheter (både stora och små skadestånd ska 

hanteras centralt i Borlänge) 
- Avtal 
- Miljö 
- Upphandling 
- Entreprenadfrågor 
- Rättegångar 
- Enskilda ärenden (exempelvis principfrågor när det gäller salt, flyttning av fordon 

med mera). 
 
Ärendena kan till exempel komma direkt från fastighetsägaren till regionen, förelägganden 
från tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommun) samt från beställarombud, 
projektledare eller avdelning. Ofta innebär ärendena kontakter och förhandlingar med 
fastighetsägare eller andra och deras ombud. 
 
Vägverkets utbildningscentrum håller utbildningar, det tar in både externa och interna 
föreläsare. Juristerna i Borlänge har givit kurser i miljörätt, både allmänna och specialiserade 
inom exempelvis bygg, drift och underhåll. 
 
Erica Jonsson har som mål att komma en gång per månad till Vägverket Region Norr. 
 
När det gäller säkerställande att lagar och andra krav följs fungerar det oftast bra vid större 
projekt som exempelvis byggande av ny väg eftersom det hålls samråd med berörda och 
eventuella problem kan förebyggas eller åtgärdas. 
 
Jonsson och hennes kolleger har funderat på att följa processen från plan till bygg och 
upprätta någon form av checklista för att säkerställa att lagar följs. Detta är dock ett mycket 
stort arbete och tid för det finns dessvärre inte. Däremot så arbetar sektionen nu med en 
översyn av vår hemsida som skall ”sjösättas” under våren. På denna kommer man att kunna 
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finna information om miljö, vatten, vägrätt/marklösen, skadestånd, upphandling samt 
entreprenadjuridik. Förhoppningsvis kommer detta bli ett bra stöd för regionen. 
 
Juristerna i Borlänge har regelbundna möten där de delar erfarenheter och sprider nya 
kunskaper till varandra. De får härigenom fortlöpande utbildning om vad som är på gång. 
Därutöver har de möjlighet att delta i kurser och seminarier som anordnas externt. De byter 
även erfarenheter med de olika regionerna och andra enheter inom Vägverket och andra 
myndigheter som till exempel Banverket. 
 
Några förslag till förbättringar enligt Jonsson kan vara att ta in exempelvis personer som 
arbetar med miljö och jurister tidigt i processen. Det för att skapa möjligheter att förebygga 
problem i ett tidigt skede. 
 
Enligt Jonsson består kommunikationen ofta av ett personligt kontaktnät. Ibland kan det vara 
svårt att identifiera de olika rollerna i organisationen, vem som är ansvarig för olika frågor 
och vem som har kunskap inom olika områden. Detta problem har blivit större nu efter den 
senaste omorganisationen. 
 

4.1.2 Norr- och Västerbottens Länsstyrelser 
Följande personer har intervjuats: 
Britt Dahlin, Jurist på Länsstyrelsen i Norrbottens län, intervju 2004-09-06 
Roger Jönsson, Informationsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län, telefonintervju 
2004-09-24 
Maria Andersson, Kommunikation på Länsstyrelsen i Västerbottens län, telefonintervju 
2004-09-28 
 
Enligt Dahlin finns det inget uttalat systematiskt arbete inom de olika länsstyrelserna i landet 
men inom många områden arbetar de lika. Eftersom handläggningen av varje ärende är unikt 
följs inte några rutiner när det gäller juridisk hantering. Varje objekt är speciellt och olika 
lagstiftningar gäller. Vidare framkom det att Vägverket Region Norr, Länsstyrelsen och 
kommuner samarbetar när de har samråd i olika ärenden. Några författningar som Vägverket 
Region Norr kan beröras av enligt Dahlin är: Reservatföreskrifter, Skogsvårdslag, 
Ordningslagen, Kulturmiljö, Rennäringslagen och Trafikförordningen. Nya ändringar och 
uppdateringar av lagar sker när behov uppstår. Dahlin anser att informationen mellan 
Vägverket Region Norr och Länsstyrelsen fungerar bra de har upprättat personliga kontakter 
genom olika ärenden. 
 
I intervjun med Andersson framkom det att Länsstyrelsen i Västerbottens län har liknande 
lagar och krav som Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Vid intervjuerna kom det fram att Norr- och Västerbottens läns författningssamling finns 
tillgängligt på länsstyrelsernas webbsidor. Där publiceras tillkännagivanden av beslut som 
skett i samråd och publiceras allteftersom det beslutas. Jönsson som arbetar på 
informationsenheten i Norrbottens län sade att allmänhet och verksamhetsutövare kan få tag 
på länets regionala förordningar via webbsidan i form av kungörelser och föreskrifter. Det 
går även att ringa till Länsstyrelsen och kungörelserna annonseras även ut i de lokala 
dagstidningarna. Ofta är kungörelserna tidsbegränsade exempelvis när det gäller avstängning 
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av gator för marknader etc. Enligt Jönsson går det även att få uppdateringar via e-post om så 
önskas. 
 
Jönsson och Dahlin berättade om GIS-verktyget som kan förbereda Vägverket Region Norr 
inför samråd med Länsstyrelsen. Vidare anser Jönsson att GIS-verktyget är ett bra verktyg 
men det uppdateras inte lika ofta som Länsstyrelsens webbsidor. Processen mellan 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet kräver en viss tid. 
 

4.1.3 Kommunerna 
Följande kommuner i Norr- och Västerbottens län har intervjuats: Arvidsjaur, Kiruna, Luleå, 
Malå, Storuman och Umeå. 
 
Följande personer har intervjuats: 
Kerstin Chley och Mikael Sundvall, Tekniska Förvaltningen, gatukontoret, Luleå kommun, 
intervju 2004-09-10 
Heikki Kairento, Miljö- och tekniskchef, Arvidsjaur kommun, telefonintervju 2004-09-21 
Mats Lahti, Miljöchef, Kiruna kommun, telefonintervju 2004-09-21 
Mats-Åke Bygdemark, Miljöchef, Luleå kommun, telefonintervju 2004-09-21 
Jan Asplund, Miljöinspektör, Malå kommun, telefonintervju 2004-09-21 
Torgny Forsgren, Miljöinspektör, Storuman kommun, telefonintervju 2004-09-28 
Rolf Ideskog, Miljöinformatör, Umeå kommun, telefonintervju 2004-09-24 
 
Mikael Sundvall och Kerstin Chley på Tekniska förvaltningen, Gatukontoret, Luleå 
kommun 2004-09-10 
Kommunens verksamhets styrs av Kommunallagen (1991:900) och alla ärenden hanteras 
enligt lagen. Nämndernas protokoll anslås på kommunens anslagstavla. Ägaren av ärendet 
meddelas och alla medborgare har rätt att överklaga. 
 
Enligt Chley och Sundvall har kommunen och Vägverket Region Norr ett nära samarbete 
som fungerar bra. Många har ett personligt kontaktnät inom de olika organisationerna. 
Kontakten kvarstår även om personen i fråga bytt tjänst. 
 
Chley och Sundvall sade att Luleå kommun har en författningssamling som finns tillgänglig 
på kommunens webbsida. Den innehåller bland annat: allmänna lokala ordningsföreskrifter, 
räddningstjänstlag, lokala hälsoskyddsföreskrifter, lokala trafikföreskrifter, allmänna 
bestämmelser för brukande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
och renhållningsföreskrifter. 
 
Trafikförordningen styr de lokala trafikföreskrifterna, där kommunen är väghållare. 
 
Sammanställning av telefonintervjuer med samtliga utvalda kommuner 
För alla kommuner som intervjuats utom Malå kan viss information om lagar och andra krav 
hämtas från kommunens webbsida eller kontakt med kommunens växel eller berörd 
avdelning. Malå kommun har inga lagar och andra krav presenterade på webbsidan men det 
är något de arbetar med. Vid intervjun med Umeå och Malå framkom det att relevanta 
dokument kan skickas per post enligt överenskommelse. 
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Förutom kommuners egen författningssamling framkom även andra lagar och krav vid 
intervjuerna, bland annat: 
 
Arvidsjaur kommun: översiktsplanen, Agenda 21. 
 
Kiruna kommun: översiktsplan, grusförsörjningsplan, avfallsplan, miljöplan samt att 
kommunen håller på att arbeta fram lokala miljömål utifrån de regionala miljömålen. 
 
Luleå kommun: Agenda 21, avfallsplan, översiktsplan, arbetar med att ta fram lokala 
miljömål utifrån de regionala miljömålen. 
 
Malå kommun: översiktsplan, energiplan. 
 
Storuman kommun: översiktsplan, arbetar med att ta fram lokala miljömål utifrån de 
regionala miljömålen. 
 
Umeå kommun: avfallsplan, Agenda 21. 
 
Enligt Kairento vid Arvidsjaur kommun sker uppdatering av webbsidan med jämna 
mellanrum och det bör inte finnas några gamla dokument tillgängliga. Vid intervjun med 
Lahti vid Kiruna kommun framkom det att det saknas en systematik på uppdatering av 
kommunens webbsida. Bygdemark vid Luleå kommun säger att kommunen har en 
miljöinformatör som har till uppgift att uppdatera webbsidan. Storumans kommuns webbsida 
uppdateras kontinuerligt med hjälp av IT-funktionen på kommunen enligt Forsgren. 
 

4.2 Dokumentstudie 
I följande kapitel redovisas en sammanställning av Vägverket Region Norrs dokumenterade 
processer där lagar och andra krav gäller. Det finns en rad interna förkortningar som 
Vägverket använder sig av. Förklaringar finns i ordlistan i början av rapporten. I bilaga 3 
finns en övergripande processkarta som visar Vägverkets olika delprocesser. 
 

4.2.1 Delar av vägbyggnadsprocessen 
Vägverket skall som verksamhetsutövare och sektorsansvarig ha fortlöpande planer och 
kontrollera verksamheten för att förebygga olägenheter och vara underrättad om 
verksamhetens påverkan på miljön. Miljöbalkens krav utgör en miniminivå. Miljöfrågorna 
måste beaktas under hela projekteringsprocessen, se bilaga 4 (Vägverket, 2001). 
 
Bristanalys 
Kundperspektivet har alltmer kommit att stå i centrum vid planering av Vägverkets 
verksamhet. Bristanalysen har tagits fram för att kunna möta kunderna på rätt sätt och ska 
resultera i ett dokumenterat underlag enligt syftet nedan samt ge förlag på hur VN skall gå 
vidare med ärendet och ligga till grund till förstudien (Vägverket Region Norr, 2004b). 
 
Syftet med en Bristanalys och krav på innehåll är: 

• att beskriva och analysera bristen 
• att systematiskt gå igenom och beskriva tänkbara åtgärder för att lösa bristen 
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• att relatera den förväntade förändringen av åtgärdsförslaget till uppfyllande målen 
• vilka effekter de ger 
• att uppskatta kostnadseffektiviteten (ibid). 

 
Identifierade avdelningar/roller  

• VNm – Beställer bristanalysen 
• cVNm – Ansvarar för godkännande av beställning 
• VNt – samråder om omfattning och tidsplan med VNm samt ansvarar för 

Bristanalysens genomförande (ibid). 
 
Förstudie 
Förstudien utgör underlag för beslut om vägåtgärden är genomförbar eller ej med hänsyn till 
bland annat de miljökonsekvenser som vägobjektet bedöms ge, såväl när anläggningen 
antagits i trafik som under byggtiden (Vägverket, 2001). 
 
Syftet med förstudien är bland annat att: 

• ge en bild av problem som ska lösas, beskriva befintliga förhållanden, viktiga värden 
• underlag för tidigt samråd med berörda, Länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan och ge väghållningsmyndigheten underlag för ställningstagande om 
fortsatt arbete samt ange om vägutredning behövs 

• genomföra externt samråd med berörda myndigheter och allmänheten (Vägverket 
Region Norr, 2004c). 

 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNm – Objektbeställning från delprocessen ”Fånga kundbehov” 
• cVNvb – Tar emot internbeställningen 
• PL – Upprättar tillsammans med upphandlingen ett förfrågningsunderlag och 

upphandlar sedan en konsult 
• VNv – Upphandling 
• Konsult – Kontrakt skrivs (ibid). 

 
Vägutredning 
Vägutredningen har till uppgift att klarlägga vägobjektets lokalisering, utformning och 
standard i stort samt konsekvenser. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för 
godkännande av Länsstyrelsen. För större vägprojekt sker en så kallad tillåtlighetsprövning 
(Vägverket, 2001). 
 
Syftet med vägutredningen är bland annat att: 

• undersöka genomförbarheten av och konsekvensbeskriva alternativa vägkorridorer 
och trafikteknisk standard 

• utgöra underlag för alternativ (Vägverket Region Norr, 2004d). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNm – Objektbeställning från delprocessen ”Fånga kundbehov” 
• cVNvb – Tar emot internbeställningen 
• PL – Upprättar tillsammans med upphandlingen ett förfrågningsunderlag och 

upphandlar sedan en konsult 
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• VNv – Upphandling  
• Konsult – Kontrakt skrivs (ibid). 

 
Arbetsplan 
Arbetsplanen fastlägger vägens utformning samt det vägområde som behöver tas i anspråk. I 
arbetsplanen skall ingå en MKB som skall ha godkänts av Länsstyrelsen. Av denna skall 
konkreta åtgärder för att minska vägens miljöpåverkan och redovisning av förväntade 
miljökonsekvenser framgå. En viktig del i arbetsplanens MKB är beskrivningen av 
byggtidens miljöpåverkan och störningar som utgör en viktig grund för miljökraven i 
bygghandlingen (Vägverket, 2001). 
 
Syftet med arbetsplanen är bland annat att: 

• upprätta handlingar med den information som erfordras för att väghållaren ska kunna 
erhålla vägrätt på den mark som behöver tas i anspråk, för att kunna genomföra 
projektet 

• upprätta MKB (Vägverket Region Norr, 2004e). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNm – Objektbeställning från delprocessen ”Fånga kundbehov” 
• cVNvb – Tar emot internbeställningen 
• PL – Inventerar objektet på plats, upprättar tillsammans med upphandlingen ett 

förfrågningsunderlag och upphandlar sedan en konsult 
• VNv – Upphandling 
• Konsult – Kontrakt skrivs (ibid). 

 
Bygghandling 
Bygghandling innehåller åtgärder, vars omfattning och utformning avgjorts av beställaren. 
Dessa ska framgå av ritningar och tekniska beskrivningar samt vara redovisade i 
mängdförteckningen. Exempel på sådana åtgärder är tillfälliga skydd av vattentäkt, 
fornlämningar och vegetation (Vägverket, 2001). 
 
När bygghandling upprättas måste därför säkerställas att de intentioner, åtaganden och 
villkor som kommit fram i vägutredningen och arbetsplanens MKB samt övriga villkor, till 
exempel beslut om fastställelse av arbetsplan och givna tillstånd enligt miljöbalken, inarbetas 
i handlingarna (ibid). 
 
Det finns en checklista som utgör stöd för objektspecifika miljökrav som arbetas in i 
bygghandlingen och administrativa föreskrifter (AF). Checklistan innehåller: 
 

• Arbetstider 
• Information till fastighetsägare, boende med flera 
• Tillstånd med mera 
• Anmälningar till myndigheter 
• Plan för hantering av avfall 
• Miljöfrågor i entreprenörens projektplan 
• Vite av skada på vegetation 
• Syn inom närliggande område  
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• Skydd av vegetation 
• Skydd av fornminnen 
• Skydd av egendom 
• Tillfällig inhägnad 
• Bullerskydd och vibrationer 
• Rivnings- och schaktarbeten (ibid). 

 
I checklistan står det att hänsyn ska tas till de lokala föreskrifterna, tillstånd och hantering av 
avfall, fornminnen med mera (ibid). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNm – Objektbeställning från delprocessen ”Fånga kundbehov” 
• cVNvb – Tar emot internbeställningen 
• PL – Upprättar tillsammans med upphandlingen ett förfrågningsunderlag och 

upphandlar sedan en konsult 
• VNv – Upphandling 
• Konsult – Kontrakt skrivs (Vägverket Region Norr, 2004f). 

 
Bygga 
Syftet med är att utföra de anläggningar som redovisas i bygghandlingen (Vägverket Region 
Norr, 2004g). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNm – Objektbeställning från delprocessen ”Fånga kundbehov” 
• cVNvb – Tar emot internbeställningen 
• PL – Upprättar tillsammans med upphandlingen ett förfrågningsunderlag, till 

bygghandlingen fogas upphandlingsföreskrifter, kontraktsvillkor och administrativa 
föreskrifter och upphandlar sedan en entreprenör 

• VNv – Upphandling 
• Entreprenör – Kontrakt skrivs (ibid). 

 
Överlämna 
Syftet är att beskriva det momentana eller stegvisa överlämnandet av projektledarens ansvar 
för anläggningen till processen ”Stödja under resan” (Vägverket Region Norr, 2004h). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• PL 
• VNvu (ibid). 

 

4.2.2 Delar ur Sköta vägförbindelser 
I processen ”Sköta vägförbindelser” finns tre delprocesser ”Sköta vägmiljö”, ”Underhåll 
vägmiljö” samt ”Brounderhåll”. Nedan presenteras en sammanfattning av delprocesserna där 
lagar och andra krav kan vara aktuella. 
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4.2.2.1 Sköta vägmiljö - VN 
Syftet är att avsedd funktion på vägnätet uppnås. Framtagande av förfrågningsunderlag görs 
genom inventering, driftledarens kännedom av vägnät samt kundbehov (Vägverket Region 
Norr, 2004i). 
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Framtagande av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlag för upphandling av drift och underhåll tas fram enligt rutin 
”Framtagning av förfrågningsunderlag”. Syftet är att avsedd funktion på vägnätet säkerställs 
vid driftupphandlingarna (Vägverket Region Norr, 2004j). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• cVNvu – övergripande ansvar 
• DL – kontrollerar vägnätsuppgifter, går igenom tillsammans med 

samordningsansvarig och FA DoU Riksmall FSB och regional FSB för att anpassa 
till avsett driftområde, upprättar mängdförteckning, fyller i övriga anvisade 
blanketter till förfrågningsunderlaget 

• Samordningsansvarig – justerar blanketter till förfrågningsunderlaget 
• FA DoU 
• VNv – tar emot förfrågningsunderlaget och utför upphandling (ibid). 

 
Syn och övertagande 
När entreprenör är utsedd utförs en syn samt övertagande av avsett driftområde enligt rutin 
”Syn och övertagande”. Syftet med synen är att dokumentera ingående standard på vägnätet 
med avseende på de funktionskrav som finns i FSB (Vägverket Region Norr, 2004k). 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• DL – ansvarar för att syn och övertagande genomförs, dokumenteras och arkiveras, 
genomför syn tillsammans med entreprenör 

• Entreprenör – mottar kallelse, övertar driften på driftområdet (ibid). 
 
Utförande 
Respektive driftentreprenör ansvarar för att funktionskrav efterlevs, vilka regleras 
ekonomiskt enligt driftkontrakt. Styrning av utförandet sker genom driftmöten. Kontroll av 
att funktionskrav uppnås sker genom entreprenörens egenkontroll samt stickprov utförda av 
VN (Vägverket Region Norr, 2004i). 
 
Driftmöte  
Syftet är att styra entreprenören för att avsedd funktion på vägnätet erhålls. Det sker 
månadsvis. 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• DL – ansvarar för att driftmöte genomförs (Vägverket Region Norr, 2004l). 
 
Stickprov 
Syftet är att kontrollera att uppställda funktionskrav efterlevs samt att kontrollera 
entreprenörens egenkontroll. 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• DL – ansvarar för att stickprov genomförs (Vägverket Region Norr, 2004m). 
 
Rapportering av utförda åtgärder 
Driftentreprenör rapporterar till DL utförd åtgärd inklusive resultatdokumentation i enlighet 
med gällande kontrakt (Vägverket Region Norr, 2004i). 
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4.2.2.2 Underhåll vägmiljö - VN 
Underhåll vägmarkering, Beläggningsunderhåll, Grusunderhåll. 
 
Underhåll vägmarkering 
Syftet är att återställa och bevara vägnätets vägmarkeringar för att det ursprungliga värdet 
och funktionen bevaras. Arbetet ska bedrivas i enlighet med regional FSB samt ATB väg 
(Vägverket Region Norr, 2004n). 
 
Processteg 
Inventering - Identifierade avdelningar/roller 

• Vägmarkeringsansvarig i respektive län – tar emot ifylld okulärbesiktningsmall, om 
okulärbesiktning utförs av annan entreprenör måste vägmarkeringsansvarig godkänna 
det 

• Driftentreprenör – gör årlig okulärbesiktning av vägmarkeringarna (ibid). 
 
Planering - Identifierade avdelningar/roller 

• Vägmarkeringsansvarig – prioriterar åtgärder utifrån utförd okulärbesiktning och 
VNvb:s utförandeplan för underhållsbeläggningar 

• Driftentreprenör – informeras om planerade åtgärder (ibid). 
 
Utförande - Identifierade avdelningar/roller  

• Vägmarkeringsansvarig – sammanställer förfrågningsunderlag genom VNvb:s 
utförandeplan för underhållsbeläggning, styr utförandet vid kontraktsgenomgång och 
byggmöten 

• VNv, upphandling – tar emot förfrågningsunderlag och utför upphandling av 
entreprenör (ibid). 

 
Rapportering av utförda åtgärder - Identifierade avdelningar/roller 

• Entreprenör – anmäler att slutbesiktning kan ske 
• Vägmarkeringsansvarig – utför besiktning, arkiverar besiktningsprotokollet enligt 

gälland arbetsordning (ibid). 
 
Beläggningsunderhåll 
Syftet är att återställa och bevara vägens under- och överbyggnad samt avvattnings- och 
dräneringssystem för att det ursprungliga värdet och funktionen bevaras. Arbetet ska 
bedrivas i enlighet med ”Strategi för underhåll av belagd väg” (Vägverket Region Norr, 
2004o). 
 
Processteg 
Förfrågningsunderlag, upphandlig av entreprenör samt syn av brister i funktion – 
Identifierade avdelningar/roller 

• cVNvu – övergripande ansvar 
• DL – kontrollerar vägnätsuppgifter, går igenom tillsammans med 

samordningsansvarig och FA DoU Riksmall FSB och regional FSB för att anpassa 
till avsett driftområde, upprättar mängdförteckning, fyller i övriga anvisade 
blanketter till förfrågningsunderlaget 

• Samordningsansvarig – justerar blanketter till förfrågningsunderlaget 
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• FA DoU 
• VNv – tar emot förfrågningsunderlaget och utför upphandling (Vägverket Region 

Norr, 2004j). 
• DL – ansvarar för att syn och övertagande genomförs, dokumenteras och arkiveras 
• Entreprenör – mottar kallelse, övertar driften på driftområdet (Vägverket Region 

Norr, 2004k). 
 
Planering av underhållsbeläggningar – Identifierade avdelningar/roller 

• DL – har kännedom om vägnätet, planerar tillsammans med driftentreprenör vilka 
delar som ska genomföras inom respektive driftområde 

• Driftentreprenör – utför inventeringar 
• VNm, VNvb – större beläggningsunderhåll som är > 3 år fördelas och planeras enligt 

gällande arbetsordning 
• VNvu – mindre beläggningsunderhåll som är 1 – 3 år fördelas mellan de olika 

driftområdena enligt fördelningsmodell belagd väg (Vägverket Region Norr, 2004o). 
 
Utförande - Identifierade avdelningar/roller 

• VNvb – sköter större beläggningsunderhåll enligt gällande arbetsordning 
• VNv, upphandling – upphandlar entreprenör enligt gällande arbetsordning 
• Driftentreprenör – ansvarar för mindre beläggningsunderhåll 
• DL – byggmöten samt driftmöten 
• PL – byggmöten (ibid). 

 
Rapportering av utförda åtgärder - Identifierade avdelningar/roller 

• VNs – utför besiktning på större beläggningsunderhåll enligt gällande arbetsordning 
• VNvb – utför inrapportering av vägunderhållsdata enligt gällande arbetsordning 
• Driftentreprenör – rapporterar utförd åtgärd av mindre beläggningsunderhåll till DL i 

enlighet med gällande kontrakt 
• DL – ansvarar för att underlag till vägunderhållsdata överlämnas till VNvb (ibid). 

 
Grusvägsunderhåll 
Syftet är att återställa och bevara grusvägens ursprungliga värde och funktion. Arbetet ska 
bedrivas i enlighet med ”Riktlinjer för grusvägsunderhåll” (Vägverket Region Norr, 2004p). 
 
Processteg 
Förfrågningsunderlag, upphandlig av entreprenör samt syn av brister i funktion – 
Identifierade avdelningar/roller 

• cVNvu – övergripande ansvar 
• DL – kontrollerar vägnätsuppgifter, går igenom tillsammans med 

samordningsansvarig och FA DoU Riksmall FSB och regional FSB för att anpassa 
till avsett driftområde, upprättar mängdförteckning, fyller i övriga anvisade 
blanketter till förfrågningsunderlaget 

• Samordningsansvarig – justerar blanketter till förfrågningsunderlaget 
• FA DoU 
• VNv – tar emot förfrågningsunderlaget och utför upphandling (Vägverket Region 

Norr, 2004j). 
• DL – ansvarar för att syn och övertagande genomförs, dokumenteras och arkiveras 
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• Entreprenör – mottar kallelse, övertar driften på driftområdet (Vägverket Region 
Norr, 2004k). 

 
Planering – Identifierade avdelningar/roller 

• DL – har kännedom om vägnätet, planerar tillsammans med driftentreprenör vilka 
delar som ska genomföras inom respektive driftområde 

• Driftentreprenör – utför inventeringar 
• cVNvu – fördelar tillgänglig budget mellan de olika driftområdena enligt 

fördelningsmodell grusväg (Vägverket Region Norr, 2004p). 
 
Utförande - Identifierade avdelningar/roller 

• Driftentreprenör – ansvarar för att planerade åtgärder utförs 
• DL – Styr utförandet via godkänd detaljplanering (ibid). 

 
Rapportering av utförda åtgärder - Identifierade avdelningar/roller 

• Driftentreprenör – rapporterar till DL utförd åtgärd inklusive resultatdokumentation i 
enlighet med gällande kontrakt 

• DL – tar emot rapport och resultatdokumentation av driftentreprenör (ibid). 
 

4.2.2.3 Brounderhåll - VN 
Syftet är att underhålla regionens broar, stödmurar och övriga konstbyggnader i syfte att 
bibehålla objektets framkomlighet, bärighet och säkerhet (Vägverket Region Norr, 2004q). 
 
Inspektion 
I enlighet med Handbok för broinspektion, mätning och bedömning av broars tillstånd samt 
brounderhåll 2002, utförs mätningar och inspektioner. Broförvaltare ansvarar för att 
huvudinspektion, allmän inspektion samt särskild inspektion utförs. Driftentreprenören utför 
fortlöpande och översiktlig inspektion årligen (ibid). 
 
Planering 
Återställande och bevarande av regionens brobestånd planeras utifrån inspektioner. Rullande 
treårsplaner uppdateras varje år. Planerade åtgärder delas upp i större och mindre underhåll. 
Större underhåll är till exempel byte av kantbalk, byte av övergångskonstruktion samt 
isoleringsbyte av hela bron. Mindre underhåll är till exempel byte av enstaka skadade 
räckeståndare (ibid). 
 
Inspektion och planering bro 
Rutinen ska gälla vid inspektioner och planering för återställande av regionens brobestånd. 
 
Identifierade avdelningar/roller 

• Broförvaltare – ansvarar för att inspektioner samt planering utförs 
• VNvb, VNvu – beställer brounderhåll och broreparationer i samråd med VNm 
• PL – ansvarar för att relationshandlingar samt rapport över utförd åtgärd överlämnas 

till brofunktionen (VNvu) 
• DL – ansvarar för att relationshandlingar samt rapport över utförd åtgärd överlämnas 

till brofunktionen 
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• Brofunktionen – registrerar utförda åtgärder och arkiverar relationshandlingarna i 
broarkivet (Vägverket Region Norr, 2004r). 

 
Utförande 
Identifierade avdelningar/roller 

• VNvb – tar emot beställning av större underhåll 
• VNv – upphandlar entreprenör 
• Broförvaltare – samråder med DL och driftentreprenör om prioritering av åtgärder 
• DL – tar emot beställning av mindre underhåll, samråder med broförvaltare och 

driftentreprenör om prioritering av åtgärder 
• Entreprenör – ansvarar för att planerade åtgärder utförs (Vägverket Region Norr, 

2004q). 
 
Rapportering av utförda åtgärder 
Identifierade avdelningar/roller (Brounderhåll, 041004) 

• PL – ansvarar för att relationshandlingar samt rapport för utförd åtgärd överlämnas 
till brofunktionen 

• DL – ansvarar för att relationshandlingar samt rapport för utförd åtgärd överlämnas 
till brofunktionen 

• Brofunktionen – tar emot relationshandlingar och rapport, registrerar utförda åtgärder 
och arkiverar relationshandlingar i broarkivet (ibid). 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras analysen av denna undersökning och resultatet. 
 
I den teoretiska studien som utförts framkom det att vid införandet av ett 
miljöledningssystem finns det ett krav om att organisationen ska upprätta och underhålla 
rutiner för att identifiera lagar och andra krav som de berörs av. 
 
Det svenska samhället är indelat i tre styrnivåer: nationell, regional och lokal. I den 
nationella nivån har riksdagen den lagstiftande makten och regeringen har till uppgift att 
verkställa riksdagens beslut. Dessutom tar regeringen fram förslag till nya lagar eller 
lagändringar. Den nationella nivån består också av statliga verk och myndigheter exempelvis 
Naturvårdsverket. Lagar och förordningar som beslutas på den nationella nivån är 
rikstäckande exempelvis miljöbalken, plan- och bygglagen och avfallsförordningen. Den 
regionala nivån styrs av bland annat länsstyrelserna. Deras ansvarsområden är exempelvis 
miljöfrågor som hälsoskydd, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd och hushållning med 
naturresurser. På den lokala nivån är det kommunerna som styr och beslutar om de 
kommunala frågorna. De har enligt lag ansvar för bland annat plan- och byggfrågor, hälso- 
och miljöskydd, renhållning och avfallshantering samt vatten och avlopp. 
 
Vid tillämpningen av lagar finns en hierarkisk ordning som exempelvis hanteringen av 
avfall. I miljöbalken finns de generella riktlinjerna och i avfallsförordningen anges det mer 
detaljerat, därefter har kommunerna utvecklat sin avfallsplan enligt kommunens egna 
förutsättningar. Ett annat exempel är att kommunerna har format sina detaljplaner, 
områdesbestämmelser och översiktsplaner i enlighet med plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 
 
Utöver lagkrav finns det andra krav som kommuner och länsstyrelser kan ställa på 
organisationer exempelvis de lokala och regionala miljömålen samt arbetet mot en hållbar 
utveckling, Agenda 21. 
 
Vid intervjuerna med Vägverket Region Norr framkom att det fanns kunskaper om de stora 
ramverken som miljöbalken, plan- och bygglagen samt väglagen och att det finns en central 
uppdatering av dem från huvudkontoret i Borlänge. De lokala och regionala författningarna 
framfördes inte lika tydligt men de efterföljs genom att regelbundna samråd hålls med 
kommunerna och länsstyrelserna. Det som dock saknades var rutiner på hur lagar och andra 
krav från kommuner och länsstyrelser ska hanteras för att säkerställa att relevant lagstiftning 
finns tillgänglig och att den är uppdaterad. Vid dokumentstudierna framkom det hur ett 
objekt ska hanteras från bristanalys till uppföljning och att lagar ska följas. 
 
Kommunernas lagar och andra krav finns tillgängliga för allmänhet och organisationer på ett 
varierande sätt. Vissa kommuner har all information med kontinuerlig uppdatering på deras 
webbsida medan andra kommuner har dem endast tillgängliga hos kommunen. I enlighet 
med teorin följer kommunerna ställda lagar och förordningar och har framtagit exempelvis 
avfallsplan, planbestämmelser, lokala stadgar och ordningsföreskrifter och lokala miljömål 
utifrån kommunens egna förutsättningar. Intervjuerna visade även att många kommuner har 
ställt egna planer utifrån kommunens villkor, exempelvis Kiruna kommun har ställt en 
grusförsörjningsplan. 
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Intervjuerna med länsstyrelserna visade att länens författningssamling finns presenterad på 
deras webbsida och den uppdateras kontinuerligt. På webbsidan finns även annan 
information om exempelvis avfall, kulturmiljö, miljöskydd, naturvård samt regionala 
miljömål. 
 
Vid samtliga intervjuer framkom det att samarbetet mellan Vägverket Region Norr, 
kommunerna och länsstyrelserna fungerar bra. Samråd hålls regelbundet för att säkerställa 
att lagar och andra krav följs. När det gäller kontakter med kommuner och länsstyrelser 
saknas rutiner för hur kontakterna ska ske eftersom de flesta kontakter sker genom ett 
personligt kontaktnät istället för kontakt med uttalade roller/avdelningar. 
 
Identifieringen av lagar och andra krav har skett genom en sammankoppling av den teori 
som beskrivits, dokumentstudien samt intervjuerna. För att ta reda på om de lagar och andra 
krav som identifierades var relevanta skickades identifieringen till berörda på Vägverket 
Region Norr för kommentarer. 
 

5.1 Identifiering av lagar och andra krav 
Det som är skrivet kursivt är återkopplingar till de identifierade föreskrifterna etc. 
 
Kommuner 
 

 Avfallsplan (Vissa kommuner har gemensam avfallsplan ex Renhållningsordning 
inom Lapplands kommunala förbund: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala) 
Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordning (2001:1063) 

 
 Detaljplan, Områdesbestämmelser och Översiktsplan, Miljöbalken (1998:808),  

      Plan och bygglag (1987:10) 
 

 Lokala stadgar och ordningsföreskrifter 
- Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Ordningslagen (1993:1617) 
- Räddningstjänstplan, Räddningstjänstlag (1986:1102) 
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter, Miljöbalken (1998:808) 
- Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, Lagen (1970:244) om allmänna vatten och 
avloppsanläggningar 

- Renhållningsföreskrifter (renhållningsordning), Miljöbalken (1998:808) 
- Lokala trafikföreskrifter, Trafikförordningen (1998:1276), 

Terrängkörningslag (1975:1313), Vägmärkesförordningen (1978:1001) 
 

 Övrigt 
- Lokala miljömål, Länsstyrelsen 
- Energiplan, Miljöbalken (1998:808)  
- Miljöplan, Miljöbalken (1998:808) 
- Grusförsörjningsplan, Miljöbalken (1998:808) 
- Hållbar utveckling (Agenda 21), FN:s handlingsprogram för miljö och 

hållbar utveckling 
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Under punkten övrigt finns handlingsplaner och mål som kommuner ställt. De olika 
planerna och målformuleringarna är olika beroende på kommun. Exempelvis är 
grusförsörjningsplanen speciell för Kiruna kommun eftersom de har en gruvnäring 
och har stora mängder gråberg (gruvavfall). Ett annat exempel är Agenda 21 arbetet. 

 
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten 
 

 Regional författningssamling – I författningssamlingen publicerar Länsstyrelsen de 
författningar som myndigheten beslutat om exempelvis: 

- Hastighetsbegränsningar, Trafikförordningen (1998:1276) 
- Lokala ordningsföreskrifter för olika kommuner, Ordningslagen (1993:1617) 
- Kungörelser om naturreservat, vattenskyddsområde mm, Lag (1976:633) om 

kungörande av lagar och andra författningar 
- Lokala trafikföreskrifter för olika kommuner, Trafikförordningen 

(1998:1276), Terrängkörningslag (1975:1313), Vägmärkesförordningen 
(1978:1001) 

 
 Avfall, Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordning (2002:1063) 

- tillstånd 
- transporter 
- mellanlagring 
- behandling 

 
 Kulturmiljö (ex byggnader, kulturlandskap, fornlämningar, kulturreservat), 

Miljöbalken (1998:808), Lag (1988:950) om kulturminnen mm.  
 

 Miljöskydd (miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, kemikalie tillstånd, skydd 
av vattentäkter, täkter), Miljöbalken (1998:808)  

 
 Naturvård, Miljöbalken (1998:808)  

- skyddad natur ex Natura 2000 områden, naturreservat, fågelskyddsområden 
och naturminnen 

- skydd av växt- och djurarter ex fridlysta växt- och djurarter 
- markavvattning och dikesrensning 
- täkter 
- våtmarker 

 
 Rennäring, Miljöbalken (1998:808), Rennäringslag (1971:437), 

Rennäringsförordningen (1993:384) 
 
 Räddningstjänst, Räddningstjänstlag (1986:1102) 

 
 Vattendirektiv, EG-ramdirektiv 2000/60/EG 

Enligt ramdirektivet för vatten ska medlemsländerna dela sin yta i avrinningsdistrikt. 
De ska vara grunden för förvaltningen av vatten. Riksdagen har i mars 2004 beslutat 
att Sverige skall delas in i fem vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att 
vara vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt och har ansvar för förvaltningen 
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av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Det pågår förberedelser för att införa 
ramdirektivet i Sverige (Vattenportalen, 2004). 

 
 Övrigt 

- Regionala miljömål, Miljömålsrådet   
- Regionala MaTs-arbete (Miljöanpassat transportsystem), Transportpolitiska 

mål, Sveriges miljömål 
 

Under punkten övrigt finns handlingsplaner och mål som länsstyrelserna ställt. 
 

5.2 Hantering av kommunala föreskrifter etc 
Denna rutin är framtagen efter Vägverkets egen mall för att den ska överensstämma med 
organisationens dokumentation. 
 
Syfte 
Syftet med hanteringen är att säkerställa, uppdatera och efterfölja miljölagar och andra 
miljökrav från länsstyrelser och kommuner. 
 

Omfattning 
Rutinen ska tillämpas i Vägverkets samtliga processer, de som främst berörs är Stödja under 
resa, Förbättra transportvillkor och Hantera upphandling & marknad. 
 
Ansvar och kompetens 

• Miljösamordnaren ansvarar för att föreskrifterna etc uppdateras och kommuniceras ut 
till samtliga cVNx. 

• cVNx kommunicerar informationen vidare till berörda roller inom avdelningen. 
• Alla berörda roller är skyldiga att säkerställa att föreskrifterna etc följs i sitt arbete. 

 
Ingående aktiviteter/uppgifter 
Miljösamordnaren uppdaterar de kommunala föreskrifterna etc och det sker genom 
direktkontakt med kommuner och/eller länsstyrelser. Föreskrifterna uppdateras av 
kommuner och länsstyrelser med olika tidsintervaller. 
cVNx information till berörda roller sker genom avdelningsmöten och direktkontakt. De 
roller som under arbetets gång berörs av kommunala föreskrifterna etc är skyldiga att 
säkerställa att de efterföljs i sitt arbete. 
 
Norr- och Västerbottens läns kommuner har olika sätt att kommunicera ut föreskrifter etc till 
allmänheten, vissa kommuner har webbsidor där föreskrifter etc presenteras medan andra 
kommuner skickar ut dem exempelvis per post efter överenskommelse. För att säkerställa att 
relevant och uppdaterad information finns tillgänglig för VN, kan Kontaktlista för kommuner 
och länsstyrelser (VN LED 2004:121-2) användas (se bilaga 5). 
 
Information om föreskrifter från länsstyrelserna kan ske genom telefonkontakt, webbsidan, 
Länsstyrelsens GIS-verktyg. I Länsstyrelsens regionala författningssamling sker uppdatering 
fortlöpande d v s när ny föreskrift uppkommer. 
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De identifierade föreskrifterna etc är viktiga att ha med under hela processen, från ”Fånga 
kundbehov” till ”Stödja under resa” samt i ”Hantera upphandling & marknad”. Prioriteten av 
föreskrifterna kan dock variera under processernas gång, exempelvis har kommunala planer 
och mål högre prioritet vid början av processen medan de lokala stadgar och 
ordningsföreskrifter har det vid slutet. 
 
I tabell 5.1 och 5.2 föreslås exempel på avdelningar/roller som kan tänkas beröras av denna 
rutinbeskrivning. 
 
Tabell 5.1. Vägbyggnadsprocessens delprocesser och roller  

Delprocess Avdelningar/Roller 
Bristanalys cVNm, VNm, VNt 

Förstudie cVNvb, VNm, VNv, Projektledare 

Vägutredning cVNvb, VNm, VNv, Projektledare 
(Konsult) 

Arbetsplan 
 

cVNvb, VNm, VNv, Projektledare 
(Konsult) 

Bygghandling cVNvb, VNm, VNv, Projekledare 
(Konsult)  

Bygga cVNvb, VNm, VNv, Projektledare 
(Entreprenör) 

Överlämna VNvu, Projektledare  

 
Tabell 5.2. Sköta vägförbindelse delprocesser och roller 
Delprocess Avdelningar/roller 
Sköta vägmiljö cVNvu, VNv upphandling, 

Samordningsansvarig, FA DoU, DL, 
Entreprenör  

Underhåll vägmiljö 
Underhåll vägmarkering 
Beläggningsunderhåll 
Grusunderhåll 

cVNvu, VNvu, VNm, VNvb, VNs, 
VNv upphandling, 
Samordningsansvarig, 
Vägmarkeringsansvarig, FA DoU, 
DL, PL Entreprenör 

Brounderhåll 
 

VNvb, VNvu, VNvu brofunktionen, 
VNv upphandling, Broförvaltare, 
PL, DL, Entreprenör 

 
Slutresultat och dokumentation 
Aktuell lista över kommunala föreskrifter etc. Se Identifierade kommunala föreskrifter etc.  
(VN LED 2004:121-1). 
 
Vägverket Region Norr presenterar resultatet på deras intranät, Infarten, i form av dokument: 

• Rutinbeskrivning, Hantering av kommunala föreskrifter etc VN LED 2004:121 
• Bilaga till rutin, Identifierade kommunala föreskrifter etc VN LED 2004:121-1 
• Bilaga till rutin, Kontaktlista för kommuner och länsstyrelser VN LED 2004:121-2 
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6 Slutsats och diskussion 
I enlighet med författarna Brorson & Larsson (1998) är standardiserade ledningssystem som 
exempelvis ISO användbara metoder för verksamheter att åstadkomma ett systematiskt, 
strukturerat och effektivt arbetssätt. Ledningssystemen ställer krav på exempelvis 
dokumenterade rutiner, ansvarsroller, uppdatering, säkerhetsställning samt ett arbete till 
ständiga förbättringar. 
 
Miljöledningssystemet underlättar hanteringen av lagar och andra krav. Det är viktigt för 
verksamheter att veta vilka lagar och andra krav som ställs på dem eftersom de är skall-krav 
och måste följas. 
 
Vid intervjuerna framkom det att lagar från de stora ramverken som exempelvis miljöbalken 
är tydligare och lättare att hålla ordning på. En anledning kan vara att de publiceras i Svensk 
författningssamling. Lagar och andra krav från kommuner finns det däremot en svårighet att 
hantera eftersom kommunerna har olika förutsättningar och därmed kan framställningen och 
publiceringen av dem ske på olika sätt. Tillgängligheten för lagar och andra krav skiljer sig 
markant beroende på kommun. En del kommuner har all information publicerad på 
webbsidan, vissa kommuner har delar publicerade medan andra helt saknar information på 
deras webbsida. Det finns en stor spridning på hur ofta uppdatering sker på kommunernas 
webbsidor. Generellt kan sägas att små kommuner i regel är generalister där en person eller 
avdelning har flera arbetsuppgifter. De stora kommunerna är specialister med fler 
avdelningar och anställda med specialkompetens. 
 
Hanteringen med lagar och andra krav från länsstyrelserna sker på ett mer strukturerat sätt 
eftersom informationen publiceras och uppdateras på ett liknande sätt både i Norr- och 
Västerbotten. 
 
Risker med att använda sig av webbsidor för insamling av information kan vara att den 
senaste informationen saknas, att det ibland är svårt att hitta relevant information, att 
webbsidorna inte alltid är tillgängliga och att dokumenten bytt internetadress. För att vara 
säker på att få den senaste informationen är det säkrast att ha en direktkontakt med 
kommunerna och länsstyrelserna. 
 
Skillnaden mellan länsstyrelsernas och kommunernas hantering, tillgänglighet och 
arbetsförfarande av lagar och andra krav kan bero på det svenska samhällets tre styrnivåer 
där den nationella styr över den regionala som styr över den lokala, det vill säga 
kommunerna. Det är på kommunal nivå som arbetet sker mer konkret och de ställer sina 
lagar och andra krav efter sina förutsättningar som exempelvis storlek, invånarantal och 
geografisk placering. 
 
Vägverket Region Norr arbetar med olika objekt som är unika och därför gäller olika 
lagstiftningar. Det är då viktigt att veta vilka lagar och andra krav som gäller. Vid 
intervjuerna var det ingen som exakt kunde säga vilka lagar och andra krav från 
länsstyrelserna och kommunerna som de berörs av. En anledning kan vara att de finns 
naturligt i arbetet och därmed inte reflekterar att det är en lag som följs eftersom lagar ofta 
förknippas med stora ramverk. 
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Denna undersöknings identifierade föreskrifter etc kan användas som en checklista för att 
säkerställa att lagar och andra krav följs genom hela Vägverket Region Norrs processer från 
”Fånga kundbehov” till ”Stödja under resa”. Prioriteten av de identifierade föreskrifterna etc 
kan däremot variera under processens gång exempelvis kan de lokala och regionala 
miljömålen komma tidigt i processen medan de lokala ordningsstadgarna komma senare. 
 
Intervjuerna med samtliga visade att kommunikationen sker genom ett personligt kontaktnät 
både inom och utom Vägverket Region Norr. Det finns en risk med detta när viktig 
information kan förbises beroende på vem som kontaktas. En annan risk kan vara att vid 
omorganisation kan anställda byta tjänst och därmed inte vara uppdaterad och ha tillräcklig 
information om sakfrågan. 
 
För att säkerställa, uppdatera och efterfölja lagar och andra krav är det viktigt att upprätthålla 
en rutin för hur hanteringen ska ske. Det ska finnas en uttalad roll som har ansvaret att 
hanteringen fungerar och förmedlar det vidare till berörda samt att kontakter sker med 
uttalade roller på berörda avdelningar både internt och externt. Att lagar och andra krav från 
länsstyrelser och kommuner finns med tidigt i planeringen kan medföra att eventuella 
problem kan elimineras och handläggningstiden för objekten förkortas. 
 
Införandet av miljöledningssystem innebär ett dynamiskt arbete med ständiga förbättringar. 
Det är viktigt att dokumenten uppdateras och är levande i verksamheten samt att 
regelbundna utvärderingar av arbetet sker. 
 
Detta examensarbete har utvecklat våra teoretiska kunskaper till att omsätta dem till hur det 
fungerar ute i verkligheten. Det har varit intressant och lärorikt att fått möjlighet att utföra 
detta arbete på Vägverket Region Norr. Fördelen med att komma utifrån och inte tillhöra 
organisationen är att vi kunnat se på verksamheten med nya ögon och förhoppningsvis 
kunnat bidra med nya infallsvinklar. 
 
Felkällor 
Några felkällor som kan ha påverkat resultatet av detta examensarbete, kan vara att vi inte 
tillhört och haft tillräckliga kunskaper om organisationen och de olika verksamheterna. En 
annan påverkan kan vara den begränsande tiden som kan ha lett till att för få kommuner och 
roller intervjuats. Vidare kan urvalet av roller och kommuner ha en inverkan på resultatet, 
eftersom det kan ha lett till att viktig infomation förbisetts. Ytterligare en felkälla kan vara 
frågeställningarna samt tolkning av svaren från intervjuerna, även om en objektiv bedömning 
eftersträvas kan en omedveten subjektiv bedömning ha utförts.  
 
Förslag till fortsatt arbete 
Ett fortsatt arbete är att upprätta kontakter med samtliga kommuner och länsstyrelser i Norr- 
och Västerbottens län för att få en komplett identifiering av föreskrifterna etc och skapa en 
rutin för hur informationen blir tillgänglig för berörda. 
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Bilaga 1 
 
De femton miljökvalitetsmålen 
 
De femton miljökvalitetsmålen har blivit ett riktmärke för allt svenskt miljöarbete. 
 
Miljökvalitetsmålen och ansvarig myndighet (Naturvårdsverket, 2004): 
 

• Begränsad klimatpåverkan – Naturvårdsverket 
• Frisk luft – Naturvårdsverket 
• Bara naturlig försurning – Naturvårdsverket 
• Skyddande ozonskikt – Naturvårdsverket 
• Ingen övergödning – Naturvårdsverket 
• Levande sjöar och vattendrag – Naturvårdsverket 
• Hav i balans, levande kust och skärgård – Naturvårdsverket 
• Myllrande våtmark – Naturvårdsverket 
• Storslagen fjällmiljö – Naturvårdsverket 
• Giftfri miljö – Kemikalieinspektionen 
• Säker strålmiljö – Statens strålskyddsinstitut 
• Grundvatten av god kvalitet – Sveriges Geologiska Undersökning 
• Levande skogar – Skogsstyrelsen 
• Ett rikt odlingslandskap – Jordbruksverket 
• God bebyggd miljö – Boverket  

 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till Vägverket Region Norr, personal 
 
Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Vilka lagar och andra krav från länsstyrelser och kommuner berör ert arbete och hur hanterar 
ni dem? 
 
Hur gör ni om ni vill ta reda på vilka lokala föreskrifter, lagar och andra krav som gäller? 
 
Vem eller vilka är ansvariga för att lagar och andra krav från länsstyrelser och kommuner 
bevakas och hur går det till? 
 
Finns det någon ansvarig som kontrollerar om något nytt skett inom området och 
kommunicerar det till berörda (ex entreprenörer)? 
 
Hur får ni reda på om nya lagar/krav från länsstyrelser och kommuner tillkommit (ex 
prenumeration, nyhetsbrev, Internet) och var finns de tillgängliga för berörda? 
 
Hur säkerställer ni att lagar/krav från kommuner och länsstyrelser finns tillgängliga och att 
de följs? 
 
Skiljer sig arbetssättet beroende på vilken kommun eller område ni arbetar med? 
 
Har ni på Vägverket Region Norr utvalda personer eller avdelningar på kommunerna och 
länsstyrelserna som ni vänder er till om frågor uppstår? Hur fungerar kommunikationen? 
 
Har ni några förslag på hur arbetet gällande lagar och andra krav skulle kunna förbättras? 
 
Hur sprids nya lagar i organisationen (muntligt/skriftligt) och till vem (ex avdelningschef, 
berörd handläggare)? 
 
Hur ser ni till att rätt person informeras (ex entreprenörer)? 
 
Hur fungerar samarbetet mellan Vägverket Region Norr, kommuner och länsstyrelser när det 
gäller lagar och andra krav? 
 
Har ni något att tillägga (tips och källor)? 

 



 

Intervjufrågor till Erica Jonsson, Husjurist, Vägverket 
 
Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Vilka på Vägverket Region Norr brukar ni vara i kontakt med? 
 
Vilka typer av ärenden brukar det röra sig om? 
 
Vilka lagar och andra krav från länsstyrelser och kommuner berör ert arbete och hur hanterar 
ni dem? 
 
Hur gör ni om ni vill ta reda på vilka lokala föreskrifter, lagar och andra krav som gäller? 
 
Vem eller vilka är ansvariga för att lagar och andra krav från kommuner och länsstyrelser 
bevakas och hur? 
 
Finns det någon ansvarig som kontrollerar om något nytt skett och kommunicerar det till 
berörda när det gäller lagar och andra krav från länsstyrelser och kommuner? 
 
Hur får ni reda på om nya lagar/krav från länsstyrelser och kommuner tillkommit (ex 
prenumeration, nyhetsbrev, Internet) och var finns de tillgängliga för berörda? 
 
Hur säkerställer ni att alla lagar och andra krav från kommuner och länsstyrelser följ vid 
varje ärende? 
 
Skiljer sig arbetssättet beroende på vilken kommun eller område ni arbetar med? 
 
Har ni på Vägverket Region Norr utvalda personer eller avdelningar på kommunerna och 
länsstyrelserna som ni vänder er till om frågor uppstår? Hur fungerar kommunikationen? 
 
Har ni några förslag på hur arbetet gällande lagar och andra krav skulle kunna förbättras? 
 
Hur sprids nya lagar i organisationen (muntligt/skriftligt) och till vem (ex avdelningschef, 
berörd handläggare)? 
 
Hur ser ni till att rätt person informeras (ex entreprenörer)? 
 
Hur fungerar samarbetet mellan Vägverket Region Norr, kommuner och länsstyrelser när det 
gäller lagar och andra krav? 
 
Har ni något att tillägga (tips och källor)? 

 



 

Intervjufrågor till Britt Dahlin, Länsstyrelsen Norrbottens län 
 
Berätta lite hur ni arbetar med författningar för Norrbottens län? 
 
Arbetar alla länsstyrelser i landet lika? 
 
Vem eller vilka är ansvariga för att de blir offentliga och var finns de tillgängliga? 
 
Hur kommunicerar ni ut att de tillkommit nya eller ändrade författningar? 
 
Finns det något samarbete mellan Vägverket Region Norr, kommuner och Länsstyrelsen vid 
beslutsfattandet? 
 
När inträffar nya lagar eller ändringar av lagar, är det regelbundet ex i samband med möten, 
1 gång/vecka, månad, år eller när behov uppstår? 
 
Vet ni vilka författningar och andra krav som Vägverket Region Norr berörs av i Norrbottens 
län? 
 
Finns det någon speciell person/roll/avdelning som Vägverket Region Norr kan vända sig 
till? 
 
Har ni några förslag på hur Vägverket Region Norr kan ta del av informationen och hur de 
ska agera? 
 
Har ni någon tjänst de kan använda sig av (ex prenumeration)? 
 
Vilka personer/avdelningar brukar Länsstyrelsen kontakta på Vägverket Region Norr? 
 
Har ni några förslag på hur arbetet gällande lagar och andra krav skulle kunna förbättras? 
 
Har ni något att tillägga (tips och källor)? 

 



 

Frågor till länsstyrelser i Norr- och Västerbottens län 
 
Hur får allmänhet, verksamheter tag på era regionala förordningar, författningssamling med 
exempelvis: lokala föreskrifter för olika kommuner, hastighetsbegränsningar, kungörelser 
(ex naturreservat, vattenskyddsområden), kulturmiljö, miljöskydd, naturvård (ex Natura 
2000, skydd av växt och djurarter), markavvattning och dikesrensning? 
 
Var finns lagar och andra krav tillgängliga (ex GIS, kontakt med avdelning, Internet)? 
Om Internet, hur sker uppdateringar och hur säkerställs att det är den senaste informationen? 
 
Finns det några andra krav som är viktiga att känna till (ex regionala miljömål, tillstånd)? 
 
Vilken avdelning kontaktas ifall frågor uppstår? 

 



 

Intervjufrågor till Mikael Sundvall och Kerstin Chley, Tekniska kontoret, Luleå 
kommun 
 
Berätta lite om hur ni idag arbetar med lokala författningar, lagar och andra krav som berör 
verksamheter inom Luleå kommun? 
 
Arbetar alla kommuner inom länet lika? 
 
Har ni några förslag på hur arbetet gällande lagar och andra krav skulle kunna förbättras? 
 
Vem eller vilka är ansvariga för att lagar/krav blir offentliga och var finns de tillgängliga? 
 
Hur kommunicerar ni ut att de tillkommit nya eller ändrade lagar/krav? 
 
Finns det något samarbete mellan Vägverket Region Norr, kommuner och Länsstyrelsen vid 
beslutsfattandet? 
 
När inträffar nya lagar eller ändringar av lagar, är det regelbundet ex i samband med möten, 
1 gång/vecka, månad, år eller när behov uppstår? 
 
Vet ni vilka författningar och andra krav som Vägverket Region Norr berörs av i Luleå 
kommun? 
 
Finns det någon speciell person/roll/avdelning som Vägverket Region Norr kan vända sig 
till? 
 
Har ni några förslag på hur Vägverket Region Norr kan ta del av informationen och hur de 
ska agera? 
 
Har ni någon tjänst de kan använda sig av (ex prenumeration)? 
 
Vilka personer/avdelningar brukar kommunen kontakta på Vägverket Region Norr? 
 
Har ni några förslag på hur arbetet gällande lagar och andra krav skulle kunna förbättras? 
 
Har ni något att tillägga (tips och källor)? 

 



 

Frågor till de utvalda kommunerna 
 
Hur får allmänheten, verksamheter tag på exempelvis er: avfallsplan, författningssamling 
med lokala föreskrifter (ex renhållningsföreskrifter, räddningstjänstplan)? 
 
Finns det några andra krav som är viktiga att känna till (ex miljömål, Agenda 21, tillstånd, 
snötipp) 
 
Var finns lagar och andra krav tillgängliga (ex kontakt med avdelning, Internet)? 
Om Internet, hur sker uppdateringar och hur säkerställs att det är den senaste informationen? 
 
Vilken avdelning kontaktas ifall frågor uppstår? 

 



 

Bilaga 3 
 
Vägverkets övergripande processer 
(Vägverket Region Norr, 2005) 
 

 
De pilar som är innanför ”Stödja medborgarnas resor” samt ”Stödja näringslivets 
transporter” tillhör Vägverkets övergripande processer och beskrivs nedan. 
”Fånga kundbehov”: Syftet är att fånga behov och krav från näringsliv och medborgare, 
uppdargsgivare och samarbetspartner. 
”Förbättra transportvillkor”: Syftet är att tillsammans med andra aktörer skapa nya 
förutsättningar för vägtranportssystemet för att bland annat få ny grundläggande kunskap 
samt nya kvaliteter. 
”Erbjuda resmöjligheter”: Syftet är att utifrån transportpolitiska delmålen erbjuda möjlighet 
för medborgare och näringsliv att genomföra resor och transporter. 
”Stödja under resa”: Syftet är att stödja under resa genom att bland annat sköta och 
underhålla vägförbindelse (ibid). 
 
Pilarna som är under representerar stödjprocesser och beskrivs nedan. 
”Leda & Styra”: Syftet är att skapa en effektiv styrning inom Vägverket för att uppå krav, 
mål och resultat genom att systematiskt följa upp, utvärdera och förbättra. 
”Informera & kommunicera”: Syftet är att stödja de övergripande processerna genom att 
säkerställa relevans och effekter av de informations- och kommunikationsaktiviteter som 
genomförs. 
”Hantera IT & Data”: Syftet är att säkerställa att Vägverkets processer har tillgång till 
relevant information för en effektiv verksamhet. 
”Upphandla & analysera marknad”: Syftet är att genom framtagande av strategier, metoder 
och verktyg säkerställa ett sunt upphandlande på en sund marknad i syfte att erhålla sänkt 
totalkostnad och ökad kundnytta. 

 



 

”Kompetensförsörja”: Syftet är att leverera rätt kompetens i en anpassad omfattning och 
motiverade medarbetare som motsvarar verksamhetens behov (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 
 
Processbeskrivning, vägbyggnad 
 
Arbetsgång för ett fysiskt objekt. Fritt efter samrådsmodellen (Vägverket Region Norr, 
2004s) 
 
 

Bristanalys 

Förstudie 

 
 

Väg 
utredning 

Arbetsplan 

Bygg 
handling 

Produktion 

Ingen fysisk 
åtgärd 

Uppföljning 

 



 

Bilaga 5 
Kontaktlista 
 
Länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Norrbottens län   Länsstyrelsen i Västerbottens län 
971 86  LULEÅ     901 86  UMEÅ 
Tel: vxl 0920-960 00    Tel: vxl 090-10 70 00 
Webbadress: http://www.bd.lst.se/Startpage.aspx Webbadress: http://www.ac.lst.se/ 
 
 
Kommuner i Norrbottens län 
Kommunförbundet i Norrbotten: http://www.bd.komforb.se/ 
Norrbotten direkt: http://www.norrbotten.se 
 
Arjeplogs kommun 
Tingsbacka 
930 90  ARJEPLOG 
Tel: vxl 0961-140 00 
 
Arvidsjaur kommun 
933 81  ARVIDSJAUR 
Tel: vxl 0960-155 00 
 
Boden kommun 
961 86  BODEN 
Tel: vxl 0920-620 00 
 
Gällivare kommun 
Tingshusgatan 8-10 
982 81  GÄLLIVARE 
Tel: vxl 0970-180 00 
 
Haparanda kommun 
953 85  HAPARANDA 
Tel: vxl 0922-150 00 
 
Jokkmokk kommun 
Västra torggatan 11 
962 85  JOKKMOKK 
Tel: vxl 0971-170 00 
 
Kalix kommun 
952 81  KALIX 
Tel: vxl 0923-650 00 
 
Kiruna kommun 
Stadshuset 
981 85  KIRUNA 
Tel: vxl 0980-700 00 
 
Luleå kommun 
970 85  LULEÅ 
Tel: vxl 0920-29 30 00, 43 50 00 
 

 



 

Pajala kommun 
984 85  PAJALA 
Tel: vxl 0978-120 00 
 
Piteå kommun 
Svaruddsvägen 1 
941 85  PITEÅ 
Tel: vxl 0911-69 60 00 
 
Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81  ÖVERKALIX 
Tel: vxl 0926-740 00 
 
Övertorneå kommun 
Tingshusvägen 2 
957 85  ÖVERTORNEÅ 
Tel: vxl 0927-720 00 
 
Kommuner i Västerbottens län 
Kommunförbundet i Västerbotten: http://www.ac.komforb.se/ 
Västerbotten direkt: http://www.vasterbotten.se/kommuner.htm 
 
Bjurholms kommun 
Storgatan 9 
916 81  BJURHOLM 
Tel: vxl 0932-140 00 
 
Dorotea kommun 
917 81  DOROTEA 
Tel: vxl 0942-140 00 
 
Lycksele kommun 
921 81  LYCKSELE 
Tel: vxl 0950-166 00 
 
Malå kommun 
Storgatan 13 
930 70  MALÅ 
Tel: vxl 0953-140 00 
 
Nordmalings kommun 
Kungsvägen 41 
914 81 NORDMALING 
Tel: vxl 0930- 140 00 
 
Norsjö kommun 
Storgatan 67 
935 81 NORSJÖ 
Tel: vxl 0918-140 00 
 
Robertsfors kommun 
Storgatan 13 
915 81 ROBERTSFORS 
Tel: vxl 0934-140 00 
 

 



 

Skellefteå kommun 
931 85  SKELLEFTEÅ 
Tel: vxl 0910-73 50 00 
 
Sorsele kommun 
Box 101 
920 70  SORSELE 
Tel: vxl 0952-140 00 
 
Storumans kommun 
923 81  STORUMAN 
Tel: vxl 0951-140 00 
 
Umeå kommun 
901 84  UMEÅ 
Tel: vxl 090-16 10 00 
 
Vilhelmina kommun 
Torget 6 
912 81  VILHELMINA 
Tel: vxl 0940-140 00 
 
Vindelns kommun 
Box 65 
922 81  VINDELN 
Tel: vxl 0933-140 00 
 
Vännäs kommun 
911 81  VÄNNÄS 
Tel: vxl 0935-140 00 
 
Åsele kommun 
Box 200 
910 60  ÅSELE 
Tel: vxl  0941-140 00 
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