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Hallbara transporter
 framtidsspaning och utmaningar
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Anneli Hultén,
Landshövding i 

Skåne

Ingela Valeur,
Länsstyrelsen Skåne

Peter Ardö,
Mark- och  

miljödomstolen

Mathias Linquist,
Advokatfirman Vinge

Christer Ljungberg,
Trivector

Håkan Johansson,
Trafikverket

Anderas Jönsson,
Åhus Åkeri AB

Tove Andersson, 
Setterwalls  

Advokatbyrå

Henric Nilsson, 
Malmö Stad

Erica Nobel, 
Advokatfirman 

Delphi

Richard Krichner,
Green Cargo

Britt Karlsson-Green,
Region Skåne

Mikael Antonsson,
GASUM

Carl Zide,
Loop Rocks

Elisabeth Werner,  
Skanska Sverige AB/Syd-

svenska Miljörättsföreningen

Karl-Erik Grevendahl, 
Handelskammaren

talare

Miljötillståndsdagen arrangeras av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i  
samarbete med Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen. 

Peter Odhner,
Länsstyrelsen Skåne

Urban Wästlund, 
Scania CV AB

Erik Uhlin,
Volvo Construction 

Equipment



Varmt valkommen med din anmalan!

Miljötillståndsdagen är en årlig konferens som denna gång har fokus på tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet samt Hållbara transporter. Konferensen är ett samarrangemang mellan Handelskammaren, 
Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen. Konferensen lockar allt från företag, kon-
sulter, jurister, miljöstrateger, tillsynsmyndigheter, akademi m fl.

Företagens transporter vägs allt mer in i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken. Vi har stora 
utmaningar i ökat transportbehov, e-handel, just-in-time, hemleveranser mm. Hur kombinerar vi de för-
ändrade behoven med en god miljö och en hållbar utveckling? Hur ligger detta i linje med FNs Agenda 
2030? Detta och andra frågor hoppas vi få svar på under dagen.

Dagen inleds med en kort historisk exposé och framtidsblick samt om syftet med dagen. Vidare får vi 
inblick i Mark- och miljödomstolens hantering av prövningsärenden samt en framtidsspaning om kom-
mande förändringar i lagstiftningen. Därefter följer ett pass om tillståndsprövning generellt - aktuella 
domar.

Temat övergår sedan till Hållbara transporter. Transporter är den sektor som står för störst energian-
vändning och utsläpp av växthusgaser i Skåne. Den tekniska utvecklingen av fordon och drivmedel kan 
bidra till energieffektivisering och utsläppsminskningar. Hur påverkar luftkvaliteten människors hälsa? 
Hur utvecklas marknaden för miljöanpassade godstransporter avseende t ex gas, el, digitalisering och 
hur bra är drivmedlen? När kommer elektrifieringen och när kan vi beställa godstransporter som går på 
gas? Hur utvecklas drivmedelsmarknaden efter reduktionsplikten? Vilka miljökrav är möjliga att ställa 
som ambitiös transportköpare nästa gång man handlar upp transportör? Och vilka krav ställer andra? 
Vi får presenterat tankar kring möjliga vägar till fossilfri transportsektor och hur Trafikverket bidrar till det. 
Därefter blir det ett potpurri  över aktuella transportprojekt med koppling till företag. Vi har ett särskilt 
avsnitt med juridik, Miljöprövning och transporter - vad krävs av mig som verksamhetsutövare? Dagen 
avslutas med fakta och goda exempel inom drivmedelsproduktion och åkeribranschen. 

Både förmiddagen samt eftermiddagen har väl tilltagna mingelpass med möjlighet att träffa en bland-
ning av personer från näringslivet, offentlig sektor, akademi m.fl. som alla arbetar med miljö.

Moderatorer: Elisabeth Werner, Skanska Sverige AB/Sydsvenska Miljörättsföreningen och Karl-Erik 
Grevendahl, Handelskammaren

Miljotillstandsdagen 2019 program
08.30-09.00 Registrering och kaffe 

09.00-09.05 Välkomna till Miljötillståndsdagen 2019 

Skånes miljöutmaningar – Länsstyrelsens roll  
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

Dialog om tillståndsprövning – en historisk exposé samt kommande steg  
Ingela Valeur- Länsstyrelsen Skåne, Elisabeth Werner - Sydsvenska Miljörättsföreningen 
samt Karl-Erik Grevendahl - Handelskammaren

Mark- och miljödomstolens handläggning av miljömål samt överklagandemål 
Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Tillståndsprövning - aktuella domar och framtidsspaning  
Erica Nobel, advokat, Advokatfirman Delphi och Mathias Lindquist, advokat/specialist, 
Advokatfirman Vinge 

Fossilfria drivmedel – vilken strategi ska jag välja?  
Britt Karlsson-Green, projektledare GREAT, Region Skåne

10.20-10.45 Mingelpaus

Planen är död – framtidsspaning om transporter  
Christer Ljungberg, VD, Trivector

Möjliga vägar till fossilfri transportsektor och hur Trafikverket bidrar till det  
Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket

Hållbara transporter för en hållbar framtid  
Richard Kirchner, marknadsdirektör, Green Cargo

12.00-13.00 Vegetarisk lunch och mingel

Vad innebär hållbara transporter för oss?  
Andreas Jönsson, VD, Åhus Åkeri AB

Miljötillstånd och transporter - vad krävs av verksamhetsutövare?  
Tove Andersson, advokat, Setterwalls Advokatbyrå

14.25-14.50 Mingelpaus

Hauly - Hur marknadsplatsen för byggtransporter kan minska tomlassen och skapa  
spårbarhet 
Carl Zide, VD, Loop Rocks

Flytande biogas – för tunga transporter – cirkulära lösningar  
Mikael Antonsson, försäljningschef, GASUM

15.55-16.00 Avslutning och summering

Datum:  onsdag den 30 januari 2019

Tid:   08.30 – 16.00

Plats:   Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Avgift:   1 500 kr (moms tillkommer)

Övrigt:  Vänligen anmäl specialkost, vi serverar varm vegetarisk lunch

Anmälan:  Skicka in din anmälan senast den 24/1 till deltag@handelskammaren.com
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Transporternas påverkan på luftkvalitet och vår hälsa 
Henric Nilsson, enhetschef, Malmö Stad

Länsstyrelsens arbete med hållbara transporter, klimat- och energistrategi samt Klimatklivet
Peter Odhner, Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne

Hållbara transporter: att uppfylla klimatlagen  
Urban Wästljung, Senior adviser, Scania CV AB

Omsorg om miljön  
Erik Uhlin, Project Manager Engineering, Volvo Construction Equipment
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