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BILAGA 2
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
AV KVANTITATIVA MÅL STEG 6

Landstingsstyrelsens förvaltning
Administration
Kansliavdelningen

Verksamhet:

SLL Miljö

Tjänsteutlåtande:

LS 1003-0282

Kontaktperson:

Anna Linusson

Datum

Giltighet f o m
2009-06-01

100422

Avgränsning
Denna rutin gäller inte för:

−
−
−
−

investeringar inom trafikområdet över 50 milj. kr, särskild mall och rutin finns
investeringar inom bygg och fastighet över 20 milj. kr, särskild mall och rutin finns
investeringar i utrustningar över 10 milj. kr, särskild mall och rutin finns
centrala upphandlingar, särskilda rutiner finns

Direkt eller indirekt miljöpåverkan
När du besvarar nedanstående frågor är det viktigt att även tänka på eventuell indirekt miljöpåverkan. Med det
menas den påverkan som beslutet i förlängningen kan få på andra verksamheter/människor.

Bedömning av miljökonsekvenser

Minskar

Oförändrad

Ökar

Vad innebär beslutet för användningen av fossila (ej
förnybara) drivmedel?
Kommentar: Se delmål 1 ”Övergång till förnyelsebar energi”

1p

0p

-1 p

Vad innebär beslutet för energianvändningen (el, värme,
kyla)? Kommentar: Se delmål 2.
”Effektivare energianvändning”

1p

0p

-1 p

1p

0p

-1 p

1p

0p

-1 p

1p

0p

-1 p

1p

0p

-1 p

Vad innebär beslutet för utsläpp av kemikalier till mark, luft
och vatten?
Kommentar: Se delmål 12. ”Minskade miljö- och hälsorisker
med kemiska produkter och varor”
Vad innebär beslutet för mängden farligt avfall (kemikalier,
läkemedel, elavfall m m)?
Kommentar: Se delmål 13. ”Minskade miljörisker med
läkemedel”
Vad innebär beslutet för materialanvändningen (varor, byggmaterial, förbrukningsartiklar, livsmedel)?
Kommentar: Se delmål 7 ”Kretsloppstänkande vid
användning av varor och tjänster” och delmål 10 ”Minskade
mängder avfall och förbättrad avfallshantering”
Om beslutet innebär exploatering av naturmark (gröna ytor):
Vad innebär i så fall beslutet för naturmarken (biologiska
mångfalden)?
Kommentar: Se delmål 11. ”Resurseffektiv och tillgänglig
bebyggelsestruktur”

Summa:

Vid frågor kontakta SLL Miljö tfn nr 08-737 38 02

6p

Ej relevant
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Bedömningsgrunder
1 till 6

= Beslutet är bättre för miljön

0

= Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön

-1 till -6

= Beslutet är sämre för miljön

I tjänsteutlåtandet
Bättre

Oförändrad

Beslutet medför följande konsekvens för miljön:

Underskrift, ansvarig chef
Namnförtydligande

Anna Linusson

En kopia av ifylld mall skickas per e-post till lena.gustafsson@sll.se.

Vid frågor kontakta SLL Miljö tfn 08-737 38 02

Sämre

2009-06-01

