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Sammanställning av kort-CV 

Av 15 § miljöbedömningsförordningen framgår att verksamhetsutövaren ska se till att  
miljökonsekvensbeskrivningen, inom ramen för den specifika miljöbedömningen, tas fram med  
den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar  
och förväntade miljöeffekter. Kunskapskravet kopplar också till de allmänna hänsynsreglerna i 2  
§ kap. 2 miljöbalken. Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller  
vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas  
och kan skyddas.    
 
Detta är en sammanställning av kort-CV för de personer som arbetat med framtagande av  
Miljökonsekvensbeskrivning 

Mats Lindgren 

Roll i detta uppdrag: Uppdragsledare och expert. 
 
Mats är ingenjör utbildad vid samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet med 
inriktning på energiteknik och miljö. Han arbetar sedan augusti 2012 som miljökonsult på Sweco 
med inriktning på utredningar, utbildning och rådgivning kopplat till olika miljötillståndsprocesser 
och lagkrav inom miljöområdet för i första hand industriell verksamhet. Han har under de 
senaste åren både styrt och medverkat i framtagandet av tillståndsansökningar och utformning 
av tillstånd och villkor för stora industriella verksamheter. Tidigare har han under 12 år vid 
Naturvårdsverket arbetat med både utveckling och genomförandet av miljöbalken samt med 
tillståndsprövning. Han har även deltagit i utvecklingen av tillämpning av EU-rätt gällande 
industriell verksamhet och inom avfallsområdet. Under tre år var Mats tekniskt sakkunnig i den 
svenska delegationen inom FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP).   
 
Mats har djupa kunskaper om tillståndsprövning, BAT-slutsatser och de specifika 
bestämmelserna för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall. Under sin tid på 
Sweco har han utbildat miljöråd vid mark- och miljödomstolarna om de krav som följer av IED. 
Mats har även anordnat och varit föredragshållare vid företagsanpassade seminarier om de nya 
industriutsläppsbestämmelserna (såväl gällande förbränningsanläggningar som andra 
industrier). Under ett flertal år har Mats varit bollplank, skribent och stöd åt Avfall Sverige för att 
påverka utformningen av BAT-slutsatser och BREF-dokument för avfallsbehandling och 
avfallsförbränning. 

Sara Thorén 

Roll i detta uppdrag: Granskare av miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Sara har en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd (Stockholms universitet) vilken bl.a. 
inkluderar kurser i miljölagstiftning och miljöskyddstekniker. Sara har jobbat som miljökonsult på 
Sweco sedan 2016 med inriktning på tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet och 
miljösamordning i industriella verksamheter. Arbetet har inkluderat uppdragsledning, 
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samrådsprocesser, miljökonsekvensbeskrivningar samt tekniska beskrivningar. Bland tidigare 
tillståndsuppdrag återfinns bl.a. serverhallar, avloppsreningsteknik, stora energianläggningar 
och läkemedelsindustri. 

Linnéa Lundström  

Roll i detta uppdrag: Handläggare och författare av miljökonsekvensbeskrivning. 
  
Linnéa har en kandidatexamen i miljövetenskap (Linköpings universitet) samt en masterexamen  
i miljöteknik (Kungliga Tekniska Högskolan), vilket bl.a. inkluderar kurser inom miljöjuridik och  
MKB. Linnéa jobbar främst med miljöfrågor kopplat till industrier men jobbar även som 
miljösamordnare i olika byggprojekt samt har utfört utredningar kring BAT-slutsatser för bl.a. 
Nordiska Ministerrådet. Linnéa har jobbat med tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet 
sedan 2019 och har deltagit som handläggare i flera tillståndsärenden, bl.a. gällande tillverkning 
av mikroelektromekaniska system (MEMS) och en anläggning för behandling av avfall. Arbetet 
har inkluderat samrådsprocesser, miljökonsekvensbeskrivningar samt tekniska beskrivningar. 

Marianne Balck 

Roll i detta uppdrag: Handläggare och författare av miljökonsekvensbeskrivning. 

Marianne är utbildad toxikolog med en masterexamen från Uppsala universitet. Marianne 

arbetar brett med miljö- och kemikaliefrågor. Hon har varit miljösamordnare i flera bygg- och 

anläggningsprojekt, bl.a. miljöspecialist och kemikalieutredare åt Trafikverket inom Förbifart 

Stockholm.  


