
 
 
 
 

 
Tillämpning av NVI-standarden, SS 199000 

Seminarium, 9 mars 2016 
 
SIS, Trafikverket och svenska IENE bjuder in till 

seminarium kring tillämpningen av standarden för 

naturvärdesinventering (NVI). 

Standarden för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) 

har nu funnits på plats i drygt ett år och har kommit till 

användning i olika sammanhang. Standarden beskriver 

vilka krav en utförare ska uppfylla vid en 

naturvärdesinventering.  

Avgörande för hur standarden kommer att fungera i 

samhällsplaneringen är hur myndigheter och exploatörer 

förstår och uppfattar standarden. Därför ser vi det som 

angeläget med ett seminarium som i första hand vänder sig 

till dessa aktörer, men även andra intresserade är 

välkomna i mån av plats. Avsikten är att lägga en grund för 

kvalitetssäkring av NVI, genom att öppna för diskussion 

och erfarenhetsutbyte. 

På seminariet kommer följande frågor att behandlas: 

 kompetenskrav på utförare 

 val av nivån och detaljeringsgrad vid olika typer av ärenden 

 krav på genomförande och redovisning 

 vikten av granskning och hur kan granskningen utvecklas 

 tolkning av resultat 

 datalagring och datavärdskap 

 ackreditering 

 fortsatt förvaltning, deltagande i SIS tekniska kommitté 

Vid seminariet medverkar representanter för SIS’s tekniska 

kommitté Naturvärdesinventering, för att ge en grund för  

diskussionen och delta i gruppdiskussioner. 

 

Program 

09.00 Registrering och kaffe 

09.30 Inledning – Hur fungerar NVI-standarden?
 

10.00 Introduktion av frågor för gruppdiskussioner 

10.30 – 15.30 Gruppdiskussioner inkl. redovisning  

15.30  Sammanfattning av dagen  

16.00 Seminariet avslutas 

12.00 – 13.00 Avbrott för lunch  

För mer information kontakta  
J-O Helldin, IENE, j-o.helldin@calluna.se, eller 
Lorena Olivares, SIS, lorena.olivares@sis.se   

 
Plats 
SIS, Sankt Paulsgatan 6, Stockholm 

 

Registrering 
Skicka din anmälan till Martina Lindgren, SIS, 
martina.lindgren@sis.se senast den 23 februari. 
 

Seminariet är kostnadsfritt, men lunch betalas på 

plats. 

En avgift på 450 kr faktureras om avanmälan inte skett senast den 1 

mars. Plats kan överlåtas till annan person utan kostnad.

 
SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 00, info@sis.se 

Seminariet arrangeras gemensamt av SIS, 

Trafikverket och svenska IENE.  

Svenska IENE är ett nätverk för praktiker, 

beslutsfattare, forskare och andra som arbetar 

med frågor kopplade till transportinfrastruktur, 

ekologi och biologisk mångfald (www.iene.se ). 
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