
Covid-19 pandemin 
Samråd kommer bedrivas via post, telefon och via digitala möten över internet genom 

plattformar så som Skype, Zoom eller Teams.  

Under samrådsunderlagets framtagning har hela samhället påverkats av en extraordinär 
händelse, covid-19 pandemin. Rådande omständigheter innebär förändrade förutsättningar 
för att bedriva tillståndsrelaterad samråd enligt miljöbalken.  

Utifrån hur lagen är utformad så finns det inget som förhindrar att kommunikation i 
samrådet endast sker via e-post, post och telefon, det finns inga krav på fysiska 
sammankomster. STOAB beklagar situationen men konstaterar samtidigt att samråd utan 
fysiska sammankomster är det säkraste sättet att bedriva samrådsverksamhet. 

Arbetet med att planera utformning av ett samråd har varit komplicerat givet den låga 
kunskap samhället har om corona-viruset. Ökad smittspridning i samhället är en risk som 
STOAB inte kan utesluta. Till saken hör att STOAB har planerat för en osedvanligt lång 
samrådsperiod, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till planering och utfästelser om 
skeenden som ligger långt fram i tiden.  

Om smittspridningen i samhället ökar och STOAB då planerat för stora allmänna 
sammankomster samt skrivit ut plats och datum så skulle en situation kunna uppstå där 
verksamheten bidrar till ökad smittspridning i samhället. STOAB ser det som en skyldighet 
att verka emot ett sådant scenario. Däremot kommer STOAB löpande följa utvecklingen och 
även lyssna till de synpunkter som kommer in under samrådet.  

Är det så att STOAB ser att det är möjligt att genomföra en större sammankomst på ett 
säkert sätt så kommer STOAB besluta om det och meddela alla som visat intresse för 
samrådet. Inför en sådan sammankomst kommer en inbjudan om form, plats och tid gå ut. 
Hur själva sammankomsten utformas, dvs om det blir inomhus eller utomhus, större eller 
mindre grupper kommer att vara i linje med rekommendationer från ansvarig 
smittskyddsläkare. Denna information kommer att kommuniceras i samband med inbjudan 
och göras tillgänglig på hemsidan senast 7 dagar innan en eventuell sammankomst. 


