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1. Förord
Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Samråd enligt 6 kap. miljöbalken
(MB), år 2013 tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas hantering av samråd
inför tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Av 6 kap. 1 § MB framgår att reglerna om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar
ska tillämpas vid tillstånds- och tillåtlighetsprövning enligt såväl 7, 9, 11, 12 och 17
kap. miljöbalken samt ett flertal andra lagar. Utifrån ett övergripande perspektiv skiljer
inte regelverkets samrådskrav mellan de olika miljöbalksprövningarna.
Projektets syfte har bland annat varit att visa på möjligheter att samordna och utveckla
samrådsprocessen inför tillståndsprövningar enligt miljöbalken, samt att tydliggöra
vikten av samrådet och dess betydelse för att höja kvalitén på ansökan och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Handläggarstödet kan möjliggöra samsyn hos
landets länsstyrelser när det gäller samrådsprocessen och därigenom bidra till en
likriktning av tillståndsprövningen vid mark- och miljödomstolarna samt
länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer (MPD).
Innehållet i materialet riktar sig främst mot samråd inför tillståndsprövningar enligt 9
kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har en ny miljöprövningsorganisation för dessa
tillståndsprövningar sedan den 1 juni 2012. Den innebär att 12 länsstyrelser har en
miljöprövningsdelegation medan samtliga 21 länsstyrelser ska hantera samråden enligt
6 kap. miljöbalken. Detta ger i sig anledning att följa upp och samordna länsstyrelsernas
arbete med samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådsprocessen är en viktig del för att
tillståndsprövningen ska ske smidigt och effektivt.
Materialet bör också kunna användas när det gäller tillståndsprövningar enligt 11 kap.
Vissa anpassningar kan då behövas.
De tolv MPD-länen arbetar (hösten 2013) med att ta fram en gemensam
informationsbroschyr ”Att söka tillstånd”. Det är oklart när den kommer att publiceras.
Andra kapitlet i ”Att söka tillstånd” handlar om samrådsprocessen och har skrivits av
projektgruppen för Samråd enligt 6 kap. MB. Detta handläggarstöd bygger vidare på
samrådsdelen i ”Att söka tillstånd” och vi hänvisar ofta till broschyren. Den aktuella
texten finns som bilaga 1 i denna rapport. Det är fullt möjligt att sprida bilaga 1 till
verksamhetsutövarna i väntan på broschyr.
Projektgruppen vill tydliggöra att vi inte arbetat med innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningar mer än på ett övergripande sätt utifrån
samrådsperspektivet. En checklista för miljökonsekvensbeskrivningar finns i den
kommande länsstyrelsegemensamma broschyren.
Följande personer har deltagit i projektgruppen:
Anna Bohlin, Länsstyrelsen i Stockholms län (till april 2013)
Helena Bäckman, Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Kerstin Harvenberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Erika Holgersson, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Maria Hållmarker, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige, projektledare
Åke Mauritzson, Länsstyrelsen i Uppsala län till och med april 2013
därefter Länsstyrelsen i Gotlands län
Ylva Ågren, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Till projektet har funnits en stor och bred sammansatt referensgrupp som bidragit med
många kloka synpunkter. Ett varmt tack till berörda personer inom:
• Länsstyrelserna i Dalarna, Halland, Norrbotten, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro och Östergötland.
• Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
• Biogas Öst, Energigas, Sveriges Bergmaterialindustri, SveMin, Svenskt
Näringsliv, Svensk Vindenergi, WSP Samhällsbyggnad Gävle
Handläggarstödet finns på Miljösamverkan Sveriges hemsida,
www.miljosamverkansverige.se
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2. Inledning
Detta handläggarstöd syftar till att underlätta för samsyn kring hur länsstyrelsen arbetar
med samråd enligt 6 kap. miljöbalken. I första hand behandlar detta handläggarstöd
miljöfarliga verksamheter. Ambitionen har varit att det ska vara användbart även för
vattenverksamheter. Handläggarstödet är skrivet som ett hjälpmedel för dig som
hanterar samrådsprocesser inom dessa områden.
Enligt 6 kap. 5 § MB ska länsstyrelsen under samrådet verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för
tillståndsprövningen. För att vi ska uppfylla detta är det av stor vikt att samrådprocessen
fungerar på ett bra sätt.
Denna rapport innehåller checklistor av olika slag för dig som arbetar med
samrådsprocessen. Här finns till exempel mallar för meddelanden och beslut. Vi har
också tagit fram ett processchema, se bilaga 2, som förtydligar samrådsprocessen ur ett
länsstyrelseperspektiv.
Vi har genomgående försökt vara tydliga med att det är verksamhetsutövaren som äger
processen och som ansvarar för att samråd genomförs på ett bra sätt. En viktig uppgift
för länsstyrelsen är att stötta verksamhetsutövaren på bästa sätt och att arbeta för att
skapa god kontakt och en bra dialog i samrådsprocessen. På så vis kan vi få ansökningar
och miljökonsekvensbeskrivningar av en hög kvalité som underlättar
prövningsprocessen.
Vi vill också förtydliga att samrådsprocessen kan variera mellan olika
verksamhetsutövare.
Handläggarstödet utgår från 6 kap. miljöbalken samt förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Under 2012 har miljödepartementet remitterat förslag
till ändringar av 6 kap. miljöbalken samt förslag till ändringar i MKB-direktivet. Det
har inneburit en viss osäkerhet i arbetet med projektet men vi har utgått från nu gällande
lagstiftning (september 2013).
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3. Inledning av samrådsprocessen
Detta avsnitt bygger till stor del på samrådskapitlet i den planerade broschyren ”Att
söka tillstånd” som de tolv MPD-länen arbetar med att ta fram. Texten i aktuell del av
broschyren finns som bilaga 1 i denna rapport.
Till stöd för dig som handläggare finns ett processchema i bilaga 2. Det förtydligar
samrådsprocessen ur ett länsstyrelseperspektiv.

En första kontakt
I regel kontaktar verksamhetsutövaren länsstyrelsen angående kommande samråd. Här
nedan har vi sammanställt ett antal punkter som kan vara bra att ta upp med
verksamhetsutövaren under denna inledande fas. Till hjälp för verksamhetsutövaren har
vi tagit fram en folder som kort beskriver samrådsprocessen, se bilaga 3.
Kom ihåg att samrådsprocessen kan variera mellan olika verksamhetsutövare. Det finns
till exempel inga formella krav på att samrådet måste innehålla ett faktiskt möte. Om
det är lämpligt kan samrådet vara skriftligt. Det kan också finnas fall där man behöver
ha flera samrådsmöten.
Bra saker att diskutera med verksamhetsutövaren inför samråd:
•

Var tydlig med att det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att samrådet
genomförs på ett bra sätt. Denna inledande diskussion är en första del av
samrådsprocessen men självfallet behövs fortsatta kontakter.

•

Betona vikten av ömsesidig dialog under hela processen mellan
verksamhetsutövaren, länsstyrelsen och andra parter.

•

Diskutera prövningens omfattning. Vilka delar av verksamheten berörs? Är det
en helt ny verksamhet? Är det en prövning av hela verksamheten,
ändringstillstånd, frivilligt tillstånd?

•

Behöver tillstånd sökas enligt flera kapitel i miljöbalken eller annan
lagstiftning? Tänk på att prövningar som berör både 9 och 11 kap. bör
samordnas hos en prövningsmyndighet. Detta gäller även eventuellt behov av
prövning enligt 7 kap. och Natura 2000-områden (7 kap. 28a § MB.)

•

Skicka/förmedla relevant information till verksamhetsutövaren. Förutom den
aktuella versionen broschyren ”Att söka tillstånd” finns oftast regionala
underlag som kan vara till hjälp. Notera gärna i minnesanteckningar vilket
material du skickat.
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•

Diskutera hur verksamhetsutövaren planerat för samrådsprocessen. Vilka
parter är inbjudna till samrådet av verksamhetsutövaren? (Se avsnitt 2.3 i
bilaga 1.) Behövs ett fysiskt möte? Ska det vara med platsbesök hos
verksamhetsutövaren eller hos länsstyrelsen? Finns parter som behöver ges
möjlighet att delta via telefon eller webb?

•

Om behov finns, boka in en tid för samrådsmöte. Poängtera att
samrådsunderlag behöver komma in till länsstyrelsen och övriga parter minst
tre veckor innan mötet för att det ska finnas tid att hinna förbereda frågan. Tre
veckor är inte ett lagkrav men en rimlig tid att begära.

•

Informera verksamhetsutövaren om vad samrådunderlaget bör innehålla och
hänvisa till avsnitt 2.2 i bilaga 1.

•

Stäm av att samrådsunderlaget skickas till alla berörda.

•

Förklara länsstyrelsens interna process. Den ger förståelse för de tre veckor
som behövs till förberedelser och samlade synpunkter från länsstyrelsen.

•

Var tydlig med att bristande samrådsunderlag kan fördröja processen.
Länsstyrelsen kan behöva begära kompletteringar och det i sin tur kan innebära
att inplanerade möten inte blir meningsfulla utan måste avbokas och ny tid för
samråd bokas in.

•

Förbered verksamhetsutövaren på att det under samrådsmötet ska diskuteras
omfattningen av undersökningar och utredningar som ska ligga som underlag
till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. På så sätt minimeras
framtida kompletteringar. Tänk på att länsstyrelsen har ett ansvar att ge
vägledning så att kommande miljökonsekvensbeskrivning får rätt utformning.

•

Diskutera även gärna praktiska frågor kring själva samrådsmötet. Finns
lämplig lokal? Vilka möjligheter har personer med funktionsnedsättning att
delta? Om samrådet äger rum i glesbygd, finns transporter, möjligheter till
lunch eller fika?

Samrådsunderlag
Internremiss
När samrådsunderlaget kommer in bör du som handläggare skicka det på internremiss.
Använd gärna mallen i bilaga 4. Det har visat sig att andra inom länsstyrelsen kan ha
svårt att få grepp om miljöprövningsprocessen. Därför finns det med en bild i mallen
som förklarar hur det kommer sig att samma ärende kommer tillbaka flera gånger. Den
förklarande texten beskriver också vad som förväntas av handläggaren just den här
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gången. Anpassa gärna innehållet i mallen så att mottagaren vet om det är någon
särskild fråga som är viktig att titta på.
Aktuella sakområden som ska ha möjlighet att granska underlaget kan till exempel vara:
• Tillsynsansvarig (om annan person än den som hanterar samrådet)
• Krisberedskap
• Kulturmiljö
• Lantbruk
• Miljöskydd
• Naturmiljö
• Samhällsplanering
• Vatten (exempelvis vattenförvaltning/beredningssekretariat, fiske med flera)

Granskning av samrådsunderlag
Enligt 6 kap. 5 § MB ska länsstyrelsen under samrådet verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för
tillståndsprövningen. Samrådsunderlaget har stor betydelse för att samrådsprocessen ska
fungera bra och leda fram till en tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning. Det är den
verksamhet eller åtgärd verksamhetsutövaren söker för som avgör hur omfattande
underlaget behöver vara.
Granska samrådsunderlaget utifrån avsnitt 2.2 i bilaga 1.
En version av texten från bilaga 1 är inklippt nedan. OBS! Se den som en bruttolista.
Det är mycket få verksamheter som behöver ha ett samrådsunderlag som omfattar alla
punkter. Finns relevanta uppgifter med i underlaget?
Vid brister i samrådsunderlaget bör länsstyrelsen begära in kompletteringar. Det är
angeläget att samrådsprocessen blir bra eftersom den underlättar och effektiviserar
kommande prövning. För detta krävs ett samrådsunderlag som har tillräcklig
omfattning. Om kompletteringar behövs bör länsstyrelsen snabbt återkoppla till
verksamhetsutövaren. Eventuellt måste inplanerade möten skjutas fram.
Det är lämpligt att göra en sammanställning av de synpunkter som kommer fram under
den interna processen för att ta med på samrådet. Fundera utifrån denna
sammanställning även över länsstyrelsens synpunker på innehåll i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Tänk på att de uppgifter vi begär in i samrådsunderlaget ska vara relevanta för
prövningen. Om du som är ansvarig handläggare är osäker på innebörden eller
ambitionsnivån i internyttrandet är det lämpligt att du granskar synpunkterna och
bedömer deras relevans tillsammans med dem som lämnat synpunkterna.
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INNEHÅLL I SAMRÅDSSUNDERLAG
(Från bilaga 1)
• Administrativa uppgifter: Verksamhetsutövarens juridiska namn,
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress,
fastighetsbeteckning, fastighetsägare, kontaktperson och/eller miljöansvarig.
•

Befintliga tillstånd: Redogör för eventuella befintliga tillstånd som berör den
sökta verksamheten. Tänk även på tillstånd för vattenverksamhet, brandfarliga
varor, dispenser med mera.

•

Verksamhetskoder: Ange verksamhetens koder enligt
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). I de fall verksamheten berörs av
Sevesolagstiftningen (lag 1999:381) och/eller industriutsläppsförordningen
(SFS 2013:250) bör även detta anges.
Tänk på att: Finns det delverksamheter med egna verksamhetskoder bör dessa
anges.

•

Lokalisering:
- Val av plats för verksamheten
- Situationsplan över verksamhetsområdet som visar befintligt eller
planerat läge för eventuella anläggningsbyggnader och översiktskarta
där avstånd till exempelvis närboende, förskolor, skolor och
vårdinrättningar framgår.
- Nuvarande och framtida mark/vattenanvändning.
- Misstänkta eller konstaterade föroreningar på platsen
- Verksamhetens förenlighet med detaljplan, områdesplan och
översiktsplan för aktuellt område.
- Skyddade områden i närheten av planerad verksamhet såsom Natura
2000-områden, naturreservat, strandskydd, kulturreservat, vattentäkter
och vattenförekomster.
- Riksintressen.
Tänk på att:
I vissa fall behöver verksamheten redovisas på tydliga kartor eller sjökort i
lämplig skala, till exempel 1:10 000 och 1:50 000.
Påminn om att Koordinater ska anges i referenssystemet SWEREF99 TM i
MKB:n
För vissa områden kan det även finnas tematiska tillägg till översiktsplanen
(TÖP) eller fördjupade översiktsplaner (FÖP).
Både skyddade och skyddsvärda områden kan påverkas även om verksamheten
inte befinner sig inom området. Vilka avstånd som man ska ta hänsyn till kan
skifta från fall till fall.
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Om planerad verksamhet på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
naturområde inom Natura 2000-områden så ska samrådet omfatta även detta.
Verksamheten ska då även prövas enligt 7 kap. 28a § MB. Natura 2000prövningen blir en del av tillståndsprövningen.
Länsstyrelsen bör informera att prövning enligt artskyddsförordningen kan
behöva ske.
Diskutera även möjligheten till alternativa lokaliseringar under samrådsmötet.
Vi kan inte ställa krav på det i samrådsunderlaget men det är lämpligt att ta
upp en diskussion under samrådsmötet.

•

Verksamhetens omfattning och utformning:
- Produktionens omfattning till exempel tillverkade produkter,
maximala producerade mängder, processer, reningsutrustning,
kemikaliehantering, transportbehov, avfall, drifttider, risker för
olyckor samt identifierade och planerade skyddsåtgärder.
- Område som kan antas påverkas och ingrepp som till exempel
dränering, konstruktioner, rivningar, byggnationer och stängsel.
- Muddrad yta och till vilket djup, uppskattning av total mängd
muddrade massor, typ av brygganläggning, tid för utförande, metod
för genomförande med mera.
Tänk på att: Även följdverksamheter, till exempel transporter, tillfartsvägar
och masshantering kan behöva beskrivas.

•

Förutsedd miljöpåverkan under anläggnings- och driftsfas:

-

Utsläpp till luft och vatten, buller, avfallshantering, lukt,
transporter, energianvändning eller annan relevant
miljöpåverkan som verksamheten förutses medföra.
Påverkan på människors hälsa och miljön.

Tänk på att: Finns det andra verksamheter i närheten som kan påverkas eller
som påverkar den nya verksamheten. Kan dessa verksamheter bidra till
störningar i området? Kan till exempel den aktuella verksamheten påverka
eller påverkas av en Sevesoverksamhet?

•

Miljökvalitetsnormer:
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken som den planerade
verksamheten kan komma att påverka, till exempel vatten- och
luftkvalitet.
Tänk på att:
I samrådsunderlaget handlar det om att identifiera vilka miljökvalitetsnormer
som berörs.. Lämpliga skyddsåtgärder redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Länk till VISS (VattenInformationsSystem Sverige) –
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
Mer information om miljökvalitetsnormer finns på Naturvårdsverkets hemsida
– http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningamnesvis/Miljokvalitetsnormer/
Kommunerna har ofta kunskaper om miljökvalitetsnormer för luft.
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd kring tillsyn MKN
vatten som finns på www.tillsynmknvatten.se

•

Miljökvalitetsmål: Nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål som
berörs av den planerade verksamheten.
Tänk på att:
I samrådsunderlaget handlar det om att identifiera vilka miljökvalitetsmål som
kan komma att påverkas. Lämpliga skyddsåtgärder redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Länk till miljömålsportalen – http://www.miljomal.nu/

YTTERLIGARE PUNKTER ATT FUNDERA PÅ
•

Betydande miljöpåverkan (BMP): Antas verksamheten per automatik
medföra betydande miljöpåverkan? I förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, 3 § 1 p. finns dessa verksamheter angivna.

•

Nulägesbeskrivning: Vid en befintlig verksamhet är det bra att ta del av
relevanta förelägganden, tillsynsärenden och miljörapporter.
Tänk på att: I vissa fall har kommunen hand om tillsynen över anläggningen
och därmed kunskap om eventuella tidigare tillsynsärenden.
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•

Utdata från GIS-skikt (kan fås via internremisser)
- Fornminnen,
- Kulturvärden
- Naturreservat
- Riksintressen
- Planeringsunderlag
- med flera
Tänk på att: Som handläggare bör du jämföra med GIS-skikten i LstGIS/Arcmap innan samrådet – lämpligen när du granskar underlaget för att se
vad som är aktuellt på platsen. Strukturen och innehållet i Webb-GIS ser olika
ut på olika län. Kontakta handläggare för respektive sakfråga för vilka GISskikt som bör användas.
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4. Under myndighetssamrådet
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för och äger samrådsprocessen.
Länsstyrelsens uppgift under myndighetssamrådet är att stötta och att ge vägledning så
att kommande miljökonsekvensbeskrivning får rätt utformning. I de allra flesta fall
ordnar verksamhetsutövaren ett första samrådsmöte med länsstyrelsen och
tillsynsmyndigheten, det så kallade myndighetssamrådet.

Verksamhetsutövarens ansvar under samrådsmötet
Verksamhetsutövaren bör presentera en dagordning för samrådsmötet, ge möjlighet till
presentation av mötesdeltagarna samt ansvara för att minnesanteckningar skrivs från
mötet.
Verksamhetsutövaren bör redogöra för planerad verksamhet och tydligt klargöra vilken
typ av prövning det rör sig om. Är det aktuellt med prövning av hela verksamheten eller
handlar det om ett ändringstillstånd. Behöver prövning ske enligt flera kapitel i
miljöbalken och hur samordnas dessa tillståndsprövningar?

Länsstyrelsens ansvar under samrådsmötet
Det är viktigt att Länsstyrelsen är tydlig under samrådsmötet. Stäm av med
verksamhetsutövaren att de har tagit till sig dina synpunkter. Är det till exempel en svår
lokalisering och om det finns risk för att tillåtlighet inte kommer att ges så framför det.
Det är viktigt att dialogen är öppen så att samtliga närvarande lyfter de frågor som anses
vara viktigast och känsligast. Ju tidigare man kan identifiera de frågorna ju snabbare går
processen.
Länsstyrelsen kan och ska inte föregå en prövning, men länsstyrelsen bör sträva efter att
presentera erfarenheter från liknande fall, domar etc. Bedömer en handläggare i
samband med samrådet att det finns en överhängande risk för att tillåtlighet inte
kommer medges ska detta framgå i samrådet. Detta ingår i uppgiften ”…att stötta VU
på bästa sätt…”.
För att verksamhetsutövaren ska kunna få fram alla relevanta uppgifter som krävs för
samrådsunderlag och kommande miljökonsekvensbeskrivning har länsstyrelsen en
viktig roll i att förmedla kunskap och information. Under samrådet är det därför viktigt
att länsstyrelsen upplyser om var information finns och vilka intressen länsstyrelsen
känner till.
Länsstyrelsen har möjlighet att ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå
samma syfte ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta ska i så fall ske
inom ramen för samrådsförfarandet.
Du som handläggare bör föra egna minnesanteckningar om vad som sägs under
samrådsmötet. Anteckningarna kan behövas som ett stöd inför senare prövning.
Tänk på att du företräder hela länsstyrelsen och att verksamhetsutövaren samråder med
länsstyrelsen och inte med en enskild handläggare/enhet inom ett visst område.
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Självklart är det länsstyrelsens samlade synpunkter som du för fram och naturligtvis är
det viktigt att du är väl förberedd. Det är bra om handläggare från andra berörda enheter
kan delta i samrådsmötet, men det är inte alltid möjligt. Lämna gärna namn på
kontaktpersoner på andra enheter hos länsstyrelsen som verksamhetsutövaren kan få
hjälp/information av. Kan du inte svara på eventuella frågor, be om att få återkomma.
Var förberedd på att vid behov kunna redogöra för samråds- och prövningsprocessen,
en schematisk bild finns i bilaga 1. Redogör för länsstyrelsens roll och även för andras
roller om så krävs. Lämna över information (om du inte skickat sådan inför mötet) och
anteckna vad som lämnats över. Var tydlig med att länsstyrelsen behöver ha en
samrådsredogörelse för de verksamheter som inte automatisk innebär betydande
miljöpåverkan (BMP).
Punkter att diskutera och vägleda kring under myndighetssamrådet (om
behov finns):
I normalfallet redogör verksamhetsutövaren grundligt för den verksamhet som är aktuell
för prövning. För att underlätta för dig som handläggare har vi gjort en lista med förslag
på punkter som kan vara aktuella att ta upp under samrådet. Använd punkterna för att
stämma av att verksamhetsutövaren får med det som är relevant. Om så inte är fallet kan
det vara lämpligt att länsstyrelsen lyfter frågeställningarna.
Miljökonsekvensbeskrivningen har stor betydelse i den kommande prövningen.
Projektet har inte haft i uppdrag att ta fram vägledning kring
miljökonsekvensbeskrivningen. Däremot har vi fått relevanta synpunkter från
referensgruppen. Vi vill förmedla vikten av att ha en tillräckligt hög ambitionsnivå när
det gäller innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.
INNEHÅLL I KOMMANDE ANSÖKAN:
•

Kommer tillståndsansökan att omfatta hela verksamheten? Finns
avgränsningar? Behövs tillstånd för flera kapitel i miljöbalken (7, 8, 9, 11, 12,
17) eller annan lagstiftning (Seveso).

•

Verksamhetsutövaren bör yrka på villkor och tillståndsgivna mängder samt
ange åtaganden. Tidigare tillstånd kan vara en bra utgångspunkt. Kom ihåg att
informera om hur villkor som innehåller begränsningsvärden kan formuleras
och hur de kan kontrolleras.

•

Verksamhetsutövaren bör redogöra för vald teknisk utformning och planerade
skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Betona vikten av tydliga åtaganden om
skyddsåtgärder och försiktighetsmått från verksamhetsutövaren.

•

Hur ställer sig r verksamhetsutövarens redogörelse i relation till bästa möjliga
teknik? Om bästa möjliga teknik inte används ska det motiveras.
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Uppmärksamma verksamhetsutövaren på till exempel statusklassning enligt
IED, BREF-dokument och BAT.

INNEHÅLL I KOMMANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING:
•

Diskutera bransch- och platsspecifika frågor och krav som ska belysas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Betona vikten av att bedöma effekterna och
konsekvenserna av påverkan på människors hälsa och miljön. Hänvisa till den
aktuella versionen broschyren ”Att söka tillstånd”. Diskutera behov av
exempelvis:
- spridningsberäkningar, miljökvalitetsnormer för luft
- bullerberäkningar/mätningar,
- recipientkänslighet, miljökvalitetsnormer för vatten
- undersökningar/inventeringar inom natur och kultur
- energikartläggning
- kemikaliekartläggning
- riskbedömning.
- kartläggning samt behov av ytterligare undersökningar och åtgärder
av förorenad mark/förorenade sediment.

•

Diskutera hur verksamhetsutövaren i miljökonsekvensbeskrivningen ska lämna
jämförande redovisningar av möjliga alternativa tekniska utformningar, samt
alternativa och/eller kompletterande försiktighetsmått och skyddsåtgärder och
kostnader för dessa.

•

Diskutera hur verksamhetsutövarens redogörelse ska ställas i relation till bästa
möjliga teknik. Om bästa möjliga teknik inte används ska det motiveras.
Uppmärksamma verksamhetsutövaren på till exempel statusklassning enligt
IED, BREF-dokument och BAT.

•

Diskutera hur verksamhetsutövaren ska redovisa ett nollalternativ, det vill säga
en beskrivning av konsekvenserna av att tillstånd inte medges för den
tillståndssökta verksamheten.

•

Diskutera hur lokaliseringen ska beskrivas och motiveras. Vid verksamheter
med betydande miljöpåverkan ska valet av plats alltid motiveras och jämföras
med alternativ och nollalternativ.

•

Diskutera gällande plan för området. Behövs planändringar? Jämför med
detaljplan, översiktsplan, tillägg och fördjupning till översiktsplan,
områdesbestämmelser. Stäm av med länsstyrelsens granskningsyttranden för
aktuella planer.

•

Diskutera hur verksamhetsutövaren ska beskriva om/hur verksamheten
påverkar motstående intressen såsom riksintressen enligt 3 och 4 kap.
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miljöbalken, Natura 2000, landskapsbildsskydd, artskydd, natur- och
kulturaspekter med mera. I de fall påverkan finns ska verksamhetsutövaren
redogöra för vilka skyddsåtgärder som vidtas för att minska de negativa
effekterna.
•

Uppmärksamma verksamhetsutövaren på att miljömålen ska belysas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Hur påverkas miljömålen av den aktuella
verksamheten?

•

Uppmärksamma verksamhetsutövaren på att en tidplan för anläggningsarbeten
kan behövas. Det gäller till exempel vattenverksamheter och nyetableringar.
Det är annars inte möjligt att bedöma miljöpåverkan korrekt.

•

Informera om vilka övriga prövningar som kan krävas, till exempel
arkeologisk undersökning, artskyddsdispens etc.

RÅD OM SAMRÅD MED ENSKILDA
Under myndighetssamrådet är det lämpligt att ta upp frågor kring den fortsatta
samrådsprocessen. Vilka planer har verksamhetsutövaren för fortsatt samråd. Påtala att
det är viktigt att verksamhetsutövaren är generös med samrådet och låter många komma
till tals. I regel förenklar det kommande prövningsprocess. Var tydlig med vilka parter
länsstyrelsen anser ska delta i samrådet.
•

Verksamhetsutövaren ska alltid samråda med de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda. Se avsnitt 2.3 i bilaga 1. Det är bra om verksamhetsutövaren
och länsstyrelsen tillsammans diskuterar vilka som ingår i denna målgrupp.
Avgränsningen beror på verksamhetens art och plats.

•

De enskilda som alltid ska ingå i samrådskretsen kan informeras med brev, via
anslag på föreningstavlor, i trappuppgångar, affärer med mera, annons i
ortstidning eller på andra lämpliga sätt.

•

Det kan vara lämpligt med ett utskick till närboende som påverkas av till
exempel buller, luft- och vattenutsläpp och transporter. Boverkets
rekommenderade skyddsavstånd kan normalt användas för att identifiera
närboende som bör få utskick.

•

Direkt information är också lämplig när det gäller närliggande verksamheter,
till exempel andra industrier/företag, affärer, restauranger. Även intilliggande
markägare bör få information.
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RÅD OM SAMRÅD MED UTÖKAD SAMRÅDSKRETS
För verksamheter som medför betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren
genomföra samråd med en utökad krets vilket innebär övriga statliga myndigheter,
närliggande kommuner, den allmänhet och de organisationer som berörs. Vilka
verksamheter som medför betydande miljöpåverkan eller inte kan du läsa mer om i
kapitel 5 ”Efter myndighetssamrådet” i detta handläggarstöd samt i avsnitt 2.5 i bilaga
1. I de fall där tillsynsmyndigheten förelagt verksamhetsutövaren om att söka tillstånd
enligt 9 kap. 6a § MB krävs också samråd med utökad krets enligt 6 kap. 4 § 2 p MB.
Den utökade samrådskretsen väljs av verksamhetsutövaren med stöd av länsstyrelsen.
Det kan vara lämpligt att diskutera kring:
•

Hur ska samråd ske med allmänheten? Skriftlig information eller ett
samrådsmöte? Hur nås till exempel fritidshusägare? På vilket sätt ska
allmänheten kunna lämna synpunkter?

•

Samråd med statliga myndigheter. Vilka är relevanta?
Arbetsmiljöverket
Boverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kammarkollegiet (för vattenverksamhet)
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sveriges Geologiska Institut (SGI)
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Transportstyrelsen

OBS detta är ingen heltäckande bruttolista, fler myndigheter finns.

18

•

Samråd med närliggande kommuner/län/land
Detta är aktuellt när den planerade verksamheter ligger i flera kommuner/ län
alternativt väldigt nära andra kommuner/län/land eller där påverkan kan ske i
andra kommuner/ län/länder.
Tänk på att kommunerna kan behöva 1-2 månader på sig för att komma med
synpunkter beroende på hur till exempel nämndmöten eller
kommunfullmäktige är inplanerade.
Är det risk för betydande miljöpåverkan i ett annat land ska länsstyrelsen ta
kontakt med Naturvårdsverket, se avsnitt 2.7 i bilaga 1.

•

Samråd med berörda organisationer
Nedan finns exempel på olika organisationer som kan vara aktuella. Ofta kan
kommunen ge bra vägledning i denna fråga. Föreningar av intresse kan vara
- hembygdsföreningar, byalag, samfälligheter, vägföreningar
- samebyar
- vattenvårdsförbund, dikningsföretag
- Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar
- jakt-, fiske-, hund-, häst-, fladdermusföreningar,
- Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Skärgårdsstiftelsen,
- forskningsinstitut till exempel Institutet för miljömedicin, Karolinska
institutet med flera.

Tänk på att intresseorganisationer oftast behöver en månad på sig att lämna synpunkter.
Tänk alltid på
•

Hur ska samrådsprocessen gå vidare utifrån de verksamhetskoder som är
aktuella (betydande miljöpåverkan per automatik alternativt bedömning enligt
bilaga 2 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar)? Kan det redan
tidigt i samrådsprocessen avgöras att det är betydande miljöpåverkan, ta då upp
hur vidare samråd ska ske och med vilka parter.

•

Var tydlig med att länsstyrelsen behöver ha en samrådsredogörelse för de
verksamheter som inte automatisk innebär BMP.

•

Diskutera verksamhetsutövarens tidsplan för fortsatt samråd och inlämnande
av ansökan.

•

Upplys om att det är prövningsmyndigheten som bestämmer hur många
exemplar av ansökan som ska lämnas in.

•

Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar
inkommer kan det krävas ett nytt samråd med länsstyrelsen med flera. Hur
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länge är ett samråd giltigt? Ett år från senaste samrådskontakten kan vara en
utgångspunkt men det kan variera från fall till fall.
•

Om verksamhetsutövaren väljer att inte gå vidare med ansökan är det viktigt
att de informerar alla parter som deltagit i samrådsprocessen.
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5. Efter myndighetssamråd och samråd med enskilda
Automatiskt betydande miljöpåverkan
Av 3 § första stycket i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar framgår vilka
verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
fattar här inget beslut om betydande miljöpåverkan. Istället kan länsstyrelsen konstatera
detta i ett meddelande till verksamhetsutövaren. Komplettera gärna meddelandet med
skriftlig vägledning om samrådsprocessen och om den miljökonsekvensbeskrivning
som ska upprättas, se bilaga 5, ”Meddelande om betydande miljöpåverkan”.
Det är önskvärt att länsstyrelsen får ta del av verksamhetsutövarens minnesanteckningar
från myndighetssamrådet även i de fall där verksamheten med automatik innebär en
betydande miljöpåverkan (se nedan).

Beslut om betydande miljöpåverkan
Om verksamheten inte finns uppräknad i 3 § första stycket i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar ska länsstyrelsen ta ställning till om verksamheten eller
åtgärden ska anses medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § andra stycket
MB. Beslutet tas efter det att verksamhetsutövaren har gett tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig om de anser att
verksamheten har betydande miljöpåverkan. Enligt 3 § andra stycket i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar ska länsstyrelsen meddela ett sådant beslut med stöd av
kriterierna i bilaga 2 till samma förordning.
Lagstöd saknas för att begära en samrådsredogörelse. För att länsstyrelsen ska kunna
fatta ett väl avvägt beslut i frågan om betydande miljöpåverkan eller inte behöver
länsstyrelsen få ta del av de synpunkter tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan
antas bli särskilt beröra har framfört enligt 6 kap. 5 § MB. Det är lämpligt att
verksamhetsutövaren samlar alla synpunkter som framförts under samråden i en
samrådsredogörelse. I den ingår till exempel minnesanteckningar från
myndighetssamrådet och synpunkter från tillsynsmyndigheten och enskilda.
Komplettera gärna beslutet om betydande miljöpåverkan med skriftlig vägledning om
samrådsprocessen och om den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.
Till hjälp i bedömningen av betydande miljöpåverkan eller inte har vi tagit fram en
checklista se bilaga 6, ”Tillämpning av kriterier”. Där finns kriterierna i bilaga 2 till
förordningen uppräknade tillsammans med exempel på vad som kan avses med
respektive punkt. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen (samt även
myndighetens egna anteckningar) bör ligga till grund för beslutet om betydande
miljöpåverkan. För att bedöma om en verksamhet eller åtgärd ska anses ha betydande
miljöpåverkan kan man även snegla på var gränsen går mellan automatiskt och inte
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automatiskt betydande miljöpåverkan. I bilaga 7 finns mall för beslut om betydande
respektive icke betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten eller åtgärden ska anses ha betydande
miljöpåverkan betyder det att verksamhetsutövaren ska hålla ett utökat samråd med de
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som
kan antas bli berörda. Dessutom ställs särskilda krav på innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen. Läs mer om detta i bilaga 1 avsnitt 2.4–2.5.
Miljökonsekvensbeskrivningen i respektive prövning ska ha den omfattning som
behövs. Det är viktigt att påpeka att prövningsmyndigheten,
Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen, kan komma att begära
kompletteringar i ett senare skede.

BMP eller inte vid prövning av befintlig verksamhet
Vid samråd inför prövning av tidigare tillståndsprövad verksamhet blir frågan om
automatisk betydande miljöpåverkan eller inte ofta aktuell. Den har bland annat bäring
på om det är tvingande krav på redovisning av alternativa platser om sådana är möjliga.
Projektgruppen konstaterar att bedömning om beslut om betydande miljöpåverkan eller
inte krävs skiljer sig åt mellan olika länsstyrelser och prövningsmyndigheter.
Projektgruppen anser att detta är en fråga som bör tydliggöras och utvecklas vidare. Det
är dock inte möjligt för oss att hantera frågan inom detta projekt.

Inför yttrande till prövningsmyndigheten
Efter avslutad samrådsprocess inkommer en ansökan till prövningsmyndigheten. I
denna ansökan ska samrådet redovisas, se avsnitt 2.8 i bilaga 1.
När länsstyrelsen/tillsynsmyndigheten yttrar sig över ansökan är det viktigt att vi
återkopplar till vad som framkom under samrådsprocessen. Finns till exempel de
undersökningar som utlovats under samrådet med i ansökan? Här är det dags att ta fram
de egna minnesanteckningarna från myndighetssamrådet samt samrådsredogörelsen och
jämföra de olika dokumenten.
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Bilaga 1

Att söka tillstånd
Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam
informationsbroschyr ”Att söka tillstånd”. Miljösamverkan Sveriges projekt
”Samråd enligt 6 kap. miljöbalken” fick i uppdrag att skriva kap. 2 i denna
broschyr. Denna text finns här i bilaga 1.

2. Samråd
Samrådet är en viktig del i processen att söka tillstånd. En väl genomförd
samrådsprocess underlättar prövningen, såväl för skyddade områden (7 kap.
miljöbalken), miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken) som för
vattenverksamheter (11 kap. miljöbalken). Börja alltid med att kontakta din
länsstyrelse!

2.1 Vad syftar samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken till?
Syftet med samrådsprocessen är att ge verksamhetsutövaren tidig kunskap om
kända eller befarade omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd, klargöra
problemställningar och visa på om alternativa lösningar eller lokaliseringar
närmare behöver utredas och redovisas. Samrådsprocessen ger också de olika
parterna tidig kunskap om planerna och möjlighet att påverka inriktingen på
projektet.
Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att genomföra
samrådsprocessen och för att det sker på ett sätt som uppfyller lagens krav. Alla
som berörs av de planerade förändringarna ska få relevant information och
möjlighet att i ett tidigt skede komma till tals och framföra synpunkter. Ett bra
samråd skapar bättre förutsättningar för ökad samsyn kring vilka sakfrågor som
behöver belysas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det ger också en
ökad förståelse för andra parters behov och farhågor.
Tänk på att samrådet behöver omfatta den miljöbalksprövning som den planerade
verksamheten kräver. Om planerad verksamhet enligt 9 eller 11 kap miljöbalken på
ett betydande sätt kan påverka till exempel skyddsvärden inom Natura 2000områden så ska samrådet omfatta även detta. Verksamheten ska då även prövas
enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.
Brister i samrådsprocessen kan leda till att prövningsmyndigheten avvisar
ansökan.

6 kap. 3 § första
stycket miljöbalken
Syftet med en
miljökonsekvensbeskri
vning för en
verksamhet eller
åtgärd är att identifiera
och beskriva de
direkta och indirekta
effekter som den
planerade
verksamheten eller
åtgärden kan medföra
dels på människor,
djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat,
landskap och
kulturmiljö, dels på
hushållningen med
mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,
dels på annan
hushållning med
material, råvaror och
energi. Vidare är syftet
att möjliggöra en
samlad bedömning av
dessa effekter på
människors hälsa och
miljön.

2.2 Vilka underlag behövs för samråd?
Du som verksamhetsutövare ska ta fram ett skriftligt underlag med uppgifter om
den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess
förutsedda miljöpåverkan.
För ett meningsfullt samråd med alla berörda parter, och för att länsstyrelsen på
bästa sätt ska kunna vägleda verksamhetsutövaren i samrådsprocessen behövs ett
bra samrådsunderlag.
Det är den verksamhet eller åtgärd verksamhetsutövaren söker för som avgör hur
omfattande underlaget behöver vara. Här finns en lista på punker som kan behöva
redovisas.


Administrativa uppgifter: Uppge verksamhetsutövarens juridiska namn,
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress,
fastighetsbeteckning, fastighetsägare, kontaktperson och/eller
miljöansvarig.



Befintliga tillstånd: Redogör för eventuella befintliga tillstånd som berör
den sökta verksamheten. Tänk även på tillstånd för vattenverksamhet,
brandfarliga varor, dispenser med mera.



Verksamhetskod:Ange verksamhetens koder enligt
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). I de fall verksamheten berörs
av Sevesolagstiftningen (lag 1999:381) och/eller
industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) bör även dessa anges.



Lokalisering:
 Beskriv val av plats för verksamheten och förbered för att kunna
diskutera alternativa lokaliseringar vid samrådet.
 Bifoga situationsplan över verksamhetsområdet som visar befintligt
eller planerat läge för eventuella anläggningsbyggnader och
översiktskarta där avstånd till exempelvis närboende, förskolor, skolor
och vårdinrättningar framgår.
 Redovisa nuvarande och framtida mark/vattenanvändning.
 Redovisa om det finns misstänkta eller konstaterade föroreningar på
platsen.
 Redovisa om verksamheten är förenlig med detaljplan, områdesplan
och översiktsplan för aktuellt område.
 Redogör för skyddade områden i närheten av planerad verksamhet
såsom Natura 2000-områden, naturreservat, kulturreservat, vattentäkter
och vattenförekomster.
 Redovisa riksintressen.



Verksamhetens omfattning och utformning:
 Beskriv översiktligt produktionens omfattning till exempel tillverkade
produkter, maximala producerade mängder, processer,
reningsutrustning, kemikaliehantering, transportbehov, avfall,
drifttider, risker för olyckor samt identifierade och planerade
skyddsåtgärder.
 Beskriv översiktligt hur stort område som kan antas påverkas och
ingrepp som till exempel dränering, konstruktioner, rivningar,
byggnationer och stängsel.

6 kap. 4 § tredje
stycket miljöbalken
Före samrådet ska
den som avser att
bedriva
verksamheten eller
vidta åtgärden lämna
uppgifter om den
planerade
verksamhetens eller
åtgärdens
lokalisering,
omfattning och
utformning samt dess
förutsedda
miljöpåverkan.
Uppgifterna ska
lämnas till
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som särskilt
berörs.

6 kap. 4 § första
stycket
1. miljöbalken
Den som avser att
bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd
ska samråda med
länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten
och de enskilda som
kan antas bli särskilt
berörda, om
verksamheten eller
åtgärden kräver
tillstånd eller beslut
om tillåtlighet enligt
denna balk eller enligt
föreskrifter som har
meddelats med stöd av
balken





Beskiv översiktligt muddrad yta och till vilket djup, uppskattning av
total mängd muddrade massor, typ av brygganläggning, tid för
utförande, metod för genomförande med mera.

Förutsedd miljöpåverkan under anläggnings- och driftsfas:
 Beskriv kortfattat utsläpp till luft och vatten, buller, avfallshantering,
lukt, transporter, energianvändning eller annan relevant miljöpåverkan
som verksamheten förutses medföra.
 Beskriv kortfattat påverkan på människors hälsa och miljön.



Miljökvalitetsnormer: Redogör för vilka miljökvalitesnormer enligt 5
kap. miljöbalken den planerade verksamheten kan komma att påverka, till
exempel vatten- och luftkvalitet.



Miljökvalitetsmål: Redogör för vilka nationella, regionala och lokala
miljökvalitetsmål som kan beröras av den planerade verksamheten.

2.3 Vilka måste man alltid samråda med?
Du som verksamhetsutövare ska alltid samråda med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.


Tillsynsmyndigheten är länsstyrelsen, den kommunala miljönämnden
eller Generalläkaren. Även om den kommunala miljönämnden inte är
tillsynsmyndighet bör den alltid inbjudas till samråd.



De enskilda som kan antas bli särskilt berörda kan till exempel vara
närboende, företag i närområdet, fastighetsägare, skolor, förskolor och
vårdinrättningar.

För verksamheter som omfattas av Sevesolagen, även på den lägre kravnivån, bör
alltid räddningstjänsten i kommunen ingå i samrådskretsen.
I norra Sverige bör samråd även ske med aktuella samebyar.
Om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd ske med en
vidare krets, se avsnitt 2.5.

2.4 Ska verksamheten antas medföra en betydande
miljöpåverkan?
Vissa verksamheter ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan medan
andra ska bedömas av länsstyrelsen. Verksamhetens miljöpåverkan styr
samrådskretsens avgränsning och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning.
Vad innebär betydande miljöpåverkan
I 6 kap. miljöbalken finns begreppet ”betydande miljöpåverkan” för klassning av
olika typer av verksamheter. Det kan exempelvis vara att verksamheten kan
medföra stora ingrepp i naturmiljön, påverka miljön för många människor eller
medföra allvarliga utsläpp till luft eller vatten.
Betydande miljöpåverkan innebär att du som verksamhetsutövare ska samråda med
flera och att miljökonsekvensbeskrivningen ska vara mer omfattande, bland annat

6 kap. 7 § miljöbalken,
utdrag
Miljökonsekvensbeskrivn
ingen ska, i den
utsträckning det behövs
med hänsyn till
verksamhetens eller
åtgärdens art och
omfattning, innehålla de
uppgifter som behövs för
att uppfylla syftet enligt 3
§.
Om verksamheten eller
åtgärden omfattas av
samrådskravet i 4 § första
stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen
alltid innehålla
1. en beskrivning av
verksamheten eller
åtgärden med uppgifter
om lokalisering,
utformning och
omfattning,
2. en beskrivning av de
åtgärder som planeras för
att skadliga verkningar
ska undvikas, minskas
eller avhjälpas och hur
det ska undvikas att
verksamheten eller
åtgärden medverkar till
att en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. inte följs,
3. de uppgifter som krävs
för att påvisa och
bedöma den huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön
och hushållningen med
mark och vatten samt
andra resurser som
verksamheten eller
åtgärden kan antas
medföra,
4. en redovisning av
alternativa platser, om
sådana är möjliga, samt
alternativa utformningar
tillsammans med dels en
motivering varför ett
visst alternativ har valts,
dels en beskrivning av
konsekvenserna av att
verksamheten eller
åtgärden inte kommer till
stånd, och
5. en icke-teknisk
sammanfattning av de
uppgifter som anges i 1–
4.

när det gäller redovisningen av alternativa utformningar och lokaliseringar , se
punkterna 1-5 i rutan i marginalen.
För övriga verksamheter, det vill säga där verksamheten inte antas medföra en
betydande miljöpåverkan, gäller att miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den
omfattning som behövs i det enskilda fallet.
Att anlägga nya verksamheter av de slag som finns uppräknade i 3 § 1 stycket
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska alltid antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Om en verksamhetsutövare vill anlägga en
annan typ av tillståndspliktig verksamhet, eller ändra en befintlig tillståndspliktig
verksamhet ska länsstyrelsen under samrådsprocessen ta ställning till frågan om
betydande miljöpåverkan i ett särskilt beslut.
Beslut om betydande miljöpåverkan
För att länsstyrelsen ska kunna meddela ett väl avvägt beslut ifråga om betydande
miljöpåverkan behöver verksamhetsutövaren lämna en skriftlig redovisning av vad
som har kommit fram under den inledande delen av samrådsprocessen. En sådan
samrådsredogörelse bör innehålla följande:
 En kortfattad sammanställning över vilka som bjudits in att delta i
samrådsprocessen och hur de har fått inbjudan. Det bör även framgå vilken
information de fått ta del av.
 De synpunkter som har kommit fram och eventuella förändringar av
verksamhetsutövarens ursprungliga planer med anledning av dessa
synpunkter.
 Eventuella ställningstaganden från tillsynsmyndigheten och enskilda
berörda till om den planerade verksamheten till exempel ska antas medföra
en betydande miljöpåverkan.
6 kap. 5 § andra stycket

Länsstyrelsen gör en sammanvägd bedömning och tar beslut om betydande
miljöpåverkan utifrån kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
I beslutet om betydande miljöpåverkan kan länsstyrelsen även ge skriftlig
vägledning till verksamhetsutövaren om den fortsatta samrådsprocessen, och om
inriktning och avgränsningar för den miljökonsekvensbeskrivning som ska
upprättas. Länsstyrelsens beslut går inte att överklaga.
För verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
meddelas inget särskilt beslut av länsstyrelsen under samrådet. Istället kan ett
meddelande som dokumenterar att länsstyrelsen gör denna bedömning skickas till
verksamhetsutövaren. Även ett sådant meddelande kan kompletteras med skriftlig
vägledning om samrådsprocessen och om den miljökonsekvensbeskrivning som
ska upprättas.

2.5 Vilka ska ingå i en utökad samrådskrets?
Om en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan krävs även
samråd med en utökad krets. Samrådskretsen väljs av dig som verksamhetsutövare
med stöd av länsstyrelsen utifrån den verksamhet som planeras.
Den utökade samrådskretsen omfattar statliga myndigheter, kommuner, allmänhet
och organisationer som kan antas bli berörda. Dessa kan bland annat bestå av
följande:

miljöbalken
Länsstyrelsen ska besluta i
frågan sedan den som
avser att bedriva
verksamheten eller vidta
åtgärden gett
tillsynsmyndigheten och
de enskilda som kan antas
bli särskilt berörda
möjlighet att yttra sig.
Beslutet får inte
överklagas särskilt.










Allmänheten inom ett större område runt verksamheten. Avgränsningen
beror på vilken miljöpåverkan verksamheten kan medföra, till exempel
genom spridning av föroreningar till luft eller vatten, bullerstörningar,
utökade transporter eller på annat sätt.
Organisationer och intresseföreningar, till exempel naturskyddsföreningar,
fiskevårdsföreningar, vattenvårdsförbund, kultur- och
friluftsorganisationer, samfälligheter och hembygdsföreningar.
Skolor, vårdlokaler och andra verksamhetsutövare, till exempel affärer,
industrier och kontor.
Kommunen i vilken verksamheten är belägen.
Kommunens tekniska förvaltning, räddningstjänst och/eller
stadsbyggnadsförvaltning.
Andra kommuner som kan beröras.
Statliga myndigheter till exempel Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Trafikverket, Skogsvårdsstyrelsen, Jordbruksverket,
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Sametinget och Sveriges
geologiska undersökning.

Den utökade samrådskretsen väljs av verksamhetsutövaren med stöd av
länsstyrelsen utifrån den verksamhet som planeras. Även i de fall där
tillsynsmyndigheten har förelagt verksamhetsutövaren att söka tillstånd ska samråd
ske med en utökad krets.

2.6 Hur kan samrådsprocessen genomföras?
Verksamhetsutövaren bör inför samrådet diskutera med länsstyrelsen om hur
samrådet lämpligen genomförs. Samrådsmöten ska bokas i god tid med de som
berörs (se avsnitt 2.3 och 2.5.)
Samrådet ska utformas så att alla som berörs får kunskap om den planerade
verksamheten, ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med upplysningar.
Det är du som verksamhetsutövare som ska dokumentera inkomna synpunkter.
Samrådsunderlag
Verksamhetsutövaren ska i god tid innan samrådsmötet skicka underlag till
länsstyrelsen och övriga samrådsparter, se avsnitt 2.2. För att länsstyrelsen ska
kunna lämna relevant vägledning till verksamhetsutövaren behöver underlaget vara
fullständigt och komma in i tillräcklig god tid, minst tre veckor. När länsstyrelsen
får samrådsunderlaget görs en intern genomgång. Personal inom många olika
sakområden till exempel miljöskydd, naturvård, vatten, fiske, förorenade områden,
samhällsskydd och beredskap medverkar.
Vid brister i underlaget eller om underlaget lämnas för sent kan inte syftet med
samrådsprocessen uppnås. Länsstyrelsen kan då begära att verksamhetsutövaren
lämnar in nödvändiga kompletteringar och att tidpunkten för samrådsmötet flyttas
fram.
Former för samråd
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att genomföra samrådet och att det
sker på ett sätt som uppfyller lagens krav. Ett sätt kan vara att dela upp samrådet så

att samråd med berörda myndigheter hålls vid ett tillfälle och samråd med enskilda
hålls vid ett annat tillfälle.
Myndighetssamråd
För det allra mesta träffas verksamhetsutövaren, länsstyrelsen och
tillsynsmyndigheten vid ett möte då man diskuterar den planerade verksamheten
utifrån underlagsmaterialet. Då pratar man också om på vilket sätt samrådsprocessen ska fortsätta och vilka som bör ingå i samrådskretsen. Under samrådet
ska länsstyrelsen även ge råd om innehåll i och omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. I vissa fall kan det vara tillräckligt att samrådet sker skriftligt.
För de verksamheter som har automatisk betydande miljöpåverkan kan samrådet
med övriga statliga myndigheter ske vid det inledande myndighetssamrådet.

6 kap. 5 § första
stycket miljöbalken
Länsstyrelsen ska under
samrådet enligt 4 §
verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den
inriktning och
omfattning som
behövs för
tillståndsprövningen.

Samråd med enskilda
Verksamhetsutövaren ska bjuda in de enskilda som alltid ingår i samrådskretsen till
samråd. Det är lämpligt att gå ut med information i ett tidigt skede. Samråd med
enskilda kan ske på olika sätt. Verksamhetsutövaren kan till exempel välja att
skicka brev, sprida informationen via lokala anslagstavlor, annonsera i ortstidning
med mera. Ett lämpligt sätt att informera närboende är att göra ett adresserat
utskick. Detta är även lämpligt när det gäller närbelägna företag, skolor och
vårdinrättningar med flera.
Utskick i form av till exempel brev samt annonser bör innehålla en kortfattad
sammanfattning av underlaget till samrådet samt en hänvisning till var det
fullständiga materialet finns tillgängligt. Det är bra om verksamhetsutövaren har
möjlighet att lägga ut information på företagets webbplats. Om ett möte planeras
som en del av samrådet bör det framgå med tid och plats.
Det är viktigt att verksamhetsutövaren är tydlig med hur och när upplysningar och
synpunkter kan lämnas samt sista datum för detta. Synpunkter bör kunna lämnas
såväl skriftligt som muntligt.
Samråd med utökad samrådskrets
Om den planerade verksamheten har betydande miljöpåverkan, se avsnitt 2.4, ska
samråd ske med en utökad krets. När en bredare allmänhet ska informeras är det
lämpligt att göra det genom en annons i ortstidning. Organisationer och
intressegrupper nås också på detta sätt alternativt med brev eller e-post. Många
gånger kan det vara bra att bjuda in till ett möte. Det viktiga är att så många som
möjligt av de som berörs får kunskap om samrådet och ges möjlighet att lämna
upplysningar och synpunkter.
Samråd med övriga statliga myndigheter, utöver länsstyrelsen, sker förslagsvis
genom brev eller e-post där underlagsmaterialet bifogas. Samråd kan vid behov ske
via möte om verksamhetsutövaren eller myndigheterna önskar det.
Dokumentation
Verksamhetsutövaren ska dokumentera de synpunkter och upplysningar som har
kommit in under samrådet. Det är också viktigt att sammanställa uppgifter om hur
och till vem verksamhetsutövaren har lämnat information om samrådet. Dessa
uppgifter ska verksamhetsutövaren redovisa i ansökan.

6 kap. 6 §
miljöbalken
Om en verksamhet
eller åtgärd kan antas
medföra en betydande
miljöpåverkan i ett
annat land, skall den
ansvariga myndighet
som regeringen
bestämmer informera
det landets ansvariga
myndighet om den
planerade
verksamheten eller
åtgärden och ge den
berörda staten och
den allmänhet som
berörs där möjlighet
att delta i ett
samrådsförfarande om
ansökan och
miljökonsekvensbedömningen. Sådan
information skall
också lämnas om en
annan stat som kan
antas bli utsatt för en
betydande
miljöpåverkan begär
det

2.7 När behöver samråd ske med andra länder?
En verksamhet kan i vissa fall påverka ett annat land, till exempel genom risk för
förorening av luft eller vatten eller genom buller. Naturvårdsverket har som uppgift
att informera det andra landets ansvariga myndighet om verksamheten kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan där.
Staten och den allmänhet som är berörd i det andra landet ska få möjlighet att yttra
sig över samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning. Om en statlig
myndighet i Sverige får kännedom om en verksamhet som kan medföra betydande
miljöpåverkan i ett annat land ska den underrätta Naturvårdsverket.

2.8 Hur ska samrådet redovisas i ansökan?
Av 22 kap. 1 § miljöbalken framgår att en tillståndsansökan ska innehålla uppgifter
om det samråd som skett.
I tillståndsansökan ska du som verksamhetsutövare sammanfatta de synpunkter
som har kommit fram under samtliga steg av samrådsprocessen. Sammanfattningen
bör innehålla följande:
 En kortfattad sammanställning över vilka som bjudits in att delta i
samrådsprocessen och hur de har fått inbjudan. Det bör även framgå
vilken information de fått ta del av.
 De synpunkter som har kommit fram och eventuella förändringar av
verksamhetsutövarens ursprungliga planer med anledning av dessa
synpunkter.
 Anteckningar från möten, informationsblad, kopior på tidningsannonser
med mera.
 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, om ett sådant beslut
har meddelats.

En översiktlig beskrivning av samrådsprocessen
Underlag inför samråd tas fram, tid för samrådsmöte bokas och underlaget skickas in senast tre
veckor före samrådet (avsnittt 2.2)

Om länsstyrelsen ska besluta om verksamheten
ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
eller inte så gäller följande:

Om verksamheten alltid ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan så gäller följande:

Samråd med:
- länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten (avsnitt
2.3 och 2.6)
- enskilda som kan antas bli särskilt berörda
(avsnitt 2.3 och 2.6)

Samråd med:
- länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten
(avsnitt 2.3 och 2.6)
- enskilda som kan antas bli särskilt berörda
(avsnitt 2.3 och 2.6)
- utökad krets (avsnitt 2.5 och 2.6)

En samrådsredogörelse (avsnitt 2.4) lämnas till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar beslut om
verksamheten ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte
(avsnitt 2.4)
Inte betydande
miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning upprättas i
den omfattning det
behövs

Betydande
miljöpåverkan

Samråd med utökad
krets (avsnitt 2.5
och 2.6)

Mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning upprättas

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive uppgifter om de samråd som skett,
lämnas in till prövningsmyndigheten (avsnitt 2.8)

Skiss över samrådsprocessen för
Länsstyrelsens handläggning
JA

Verksamhetsutövaren
kontaktar LST

Tid för samråd
bokas
Underlag senast
tre veckor före
mötet

Underlag inför
samråd inkommer

Granskning av handlingar
och förberedelse av
samrådet inklusive
internremiss och begäran
om eventuella
kompletteringar

Eventuellt
meddelande till VU om
BMP och ev viktiga
MKB-frågor

Eventuellt
samrådsprotokoll
inkommer från mötet

VU genomför
samråd med en
utökad krets
VU genomför
samråd med LST
och TSM/KN samt
med särskilt berörda

Är
verksamheten BMP
enligt 3 § MKBförordningen

VU upprättar MKB och
ansökan som inges.

BMP
Skicka
Att söka tillstånd

Beslut till VU inklusive
viktiga MKB-frågor

NEJ
Samrådsredogörelse
inkommer inklusive ev
yttrande om BMP från
TSM

Beslut om BMP
eller inte, MB 6:5

Start/slut
Dokument

Ej BMP
Händelse/processteg
Alternativa vägar

De obligatoriska momenten
har markerats med fet ram

Förkortningar:
BMP
Betydande miljöpåverkan
KN
Kommun
LST
Länsstyrelsen
MB
Miljöbalken
MKB
Miljökonsekvensbeskrivning
TSM
Tillsynsmyndighet
VU
Verksamhetsutövare

Beslut till VU inklusive
viktiga MKB-frågor

SAMRÅD

SAMRÅD

Tillstånd enligt miljöbalken

Målet för samrådet

I många fall måste du ha ett tillstånd enligt miljöbalken
innan du får starta och driva en verksamhet som kan
vara skadlig för miljön. Det gäller även om du vill ändra
en befintlig verksamhet. En sådan tillståndsprövning
inleds alltid med en samrådsprocess. Denna folder innehåller kortfattad information om samrådsprocessen.

En bra genomförd samrådsprocess underlättar och förenklar den
kommande tillståndsprövningen genom att:

Vill du veta mera eller ha information om hela tillståndsprövningen, kontakta din länsstyrelse.

Det är du som verksamhetsutövare som
ansvarar för a samrådet genomförs på e
bra sä .



Du som verksamhetsutövare har haft möjlighet att ta del
av synpunkter och upplysningar som är värdefulla att ta
upp i kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.



Alla som berörs har fått relevant information och haft
möjlighet att i ett tidigt skede komma till tals.



Samrådet ger förutsättningar för samsyn kring vad som
behöver belysas i din kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.



Miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning som
behövs.

Varför samråd?
Syftet med samråd är
att du som är verksamhetsutövare tidigt
ska få kunskap om
sådant som har betydelse för tillståndsprövningen.
Avsikten är också att
lyfta fram problemställningar och visa på
alternativa lösningar.
Samrådet ger även
närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att
tidigt komma med upplysningar och synpunkter.
Samrådet genomförs i flera steg i en samrådsprocess.

Länsstyrelsen har som uppgi a stö a dig i
samrådsprocessen!

Vilka ska du samråda med?
Du ska alltid samråda med:



Länsstyrelsen



Din tillsynsmyndighet (i regel den kommunala miljönämnden eller länsstyrelsen)



De enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

De enskilda som kan antas bli särskilt berörda kan till exempel
vara närboende, företag i närområdet, fastighetsägare, förskolor,
skolor och vårdinrättningar.
För vissa typer av verksamheter tillkommer fler samrådsparter.
Är det aktuellt för din del får du information om detta av länsstyrelsen.

SAMRÅD
Kontakta din länsstyrelse i god d!
Fråga e er handläggare som arbetar med
samråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Samrådsunderlag
För att få ett meningsfullt samråd med alla berörda parter
och för att länsstyrelsen ska kunna ge dig vägledning på
bästa sätt ska du ta fram ett samrådsunderlag av god kvalité.
Underlaget ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om
den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning
och utformning. Dessutom ska du klarlägga vilken miljöpåverkan verksamheten kan komma att ge upphov till.
Vi rekommenderar att du diskuterar med länsstyrelsen
vilken omfattning ditt samrådsunderlag behöver ha. Ta
vara på den kompetens som finns hos länsstyrelsen. Där
kan du få hjälp med att hitta aktuell information.

Betydande miljöpåverkan
”Betydande miljöpåverkan”
är ett begrepp som behandlas
under samrådsprocessen.
Om din verksamhet klassas
som betydande miljöpåverkan innebär det i praktiken
att du ska samråda med flera
samt att din miljökonsekvensbeskrivning ska vara
mer omfattande.
Vissa typer av verksamheter innebär alltid betydande
miljöpåverkan. I andra fall är det länsstyrelsen som tar
ställning i frågan.

forts. →→→→

SAMRÅD
Hur genomförs samrådsprocessen?
Varje samrådsprocess är unik och det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att den genomförs på
ett bra sätt. Här presenterar vi kortfattat hur det går till
i de allra flesta fall.

2.

Du tar fram ett samrådsunderlag. Länsstyrelsen
bidrar med information om vad underlaget bör
innehålla och var du hittar aktuella uppgifter.

3.

Du bokar in ett första samrådsmöte med bland
annat länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

4.

Du skickar samrådsunderlaget i god tid (minst
tre veckor rekommenderas) till de som är inbjudna till samrådsmötet.

5.

Samrådsmötet med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten genomförs.

6.

Du genomför samråd med de enskilda som
berörs. Länsstyrelsen kan bidra med erfarenheter.

7.

8.

Du redovisar vad som kommit fram vid samråden till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om
betydande miljöpåverkan eller ej.
Du tar fram en miljökonsekvensbeskrivning
med den omfattning som behövs samt en ansökan.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive
uppgifter om samrådsprocessen lämnas till prövningsmyndigheten.

I denna folder beskriver vi kor a at hur
samrådsprocessen går ll.
För mer informa on, vänd dig ll din
länsstyrelse!

Gällande lags

ning

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbalken är grundläggande författning inom miljöområdet. Det 6:e kapitlet behandlar miljökonsekvensbeskrivningar
och annat beslutsunderlag. Där hittar du bestämmelserna om
samrådet. Krav om tillståndsprövning som förutsätter samråd
finns i kap. 7, 9, 11, 12 och 17 miljöbalken.
Aktuell lagtext finns på Riksdagens webbplats,
www.riksdagen.se
Sök under ”Dokument och lagar”.

Miljösamverkan Sverige
Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för
länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs– och Vattenmyndigheten. Vi arbetar med
projekt inom olika sakområden när det gäller tillsyn enligt
miljöbalken.
Denna folder är framtagen i september 2013 av projektet
”Samråd enligt 6 kap. miljöbalken”
www.miljosamverkansverige.se

www.lansstyrelsen.se

www.miljosamverkansverige.se

d
rå
m

Du har en inledande dialog med din länsstyrelse.

En llståndsprövning enligt miljöbalken börjar
all d med en samrådsprocess.

Är du ansvarig för en
verksamhet som ska söka
llstånd enligt miljöbalken?

Sa

1.

SAMRÅD

[Skriv text]
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Sändlista:

Internremiss samråd/prövning enligt miljöbalken

XXX har inkommit med handlingar för XXX vid XXX i XXX kommun. Beslut ska
fattas av Miljöprövningsdelegationen/Mark- och miljödomstolen

Sista datum för yttrande:

XXXX-XX-XX
Var i processen är vi:
Första samrådsträff
Kompletteringsremiss

Fortsatt samråd
Slutremiss

Beslut om BMP
Ev. särskild beslutsfråga

Ni har tidigare haft möjlighet att lämna synpunkter genom remiss i ärende: 551-

xxx-xxxx.

Samrådshandlingarna skickas med platina/internpost/e-post
Ansökningshandlingar delas mellan er
Om ansökningshandlingarna måste delas mellan remissmottagarna ska det här tydligt redogöras för
hur denna delning ska gå till.

Typ av ärende som samrådet gäller kryssa i alternativ:

□
□
□
□
□
□

Prövning av ny verksamhet, hela tillåtligheten och lokaliseringen för
verksamheten prövas
Prövning av befintlig verksamhet, hela tillåtligheten och lokaliseringen
för verksamheten prövas
Ändringsansökan, endast ändringen prövas
A-verksamhet enligt 9 kap miljöbalken som prövas av Mark- och miljödomstolen
Vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
Annat:

Remissens processteg och vad som ska göras
Här nedan väljer ni lämplig formulering och omformulerar den vid behov. De andra punkterna raderas för att göra remissen lättförstådd.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Miljöenheten
Storgatan 71 B

Tel vx. 090-10 70 00
Direkttel. 090-

Fax 090-10 71 00
Direktfax 090-10 73 41

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Första samrådsträff eller fortsatt samråd
I samrådet ska Länsstyrelsen verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Jag önskar därför era
synpunkter inom ert sakområde för att ta med dessa i samrådet. Ange sedan formen för
samrådet.
Alt 1 Samrådet kommer att hållas skriftligt. Överlämna därför era samrådssynpunkter
digitalt.
Alt 2 Samrådsmöte hålls datum, klockslag i lokal. Jag vill senast datum veta vilka
som kommer till samrådsmötet. Samrådssynpunkter kan antingen överlämnas direkt
på mötet om ni deltar eller skriftligt till mig senast datum.
Kompletteringsremiss
Granska handlingarna och gör en bedömning om de utgör ett tillräckligt beslutsunderlag. Vid behov, föreslå komplettering.
Slutremiss
Redogör för och motivera er inställning till verksamheten. Bedöm även om det finns
behov av särskilda villkor. Eventuella villkorsförslag ska om möjligt vara tydligt formulerade och motiverade.
Kombinerad kompletterings- och slutremiss (när handläggaren bedömer att ansökningshandlingarna verkar bra i förhållande till verksamhetens art och omfattning).
1. Granska om handlingarna utgör ett tillräckligt beslutsunderlag. Om något saknas, ge
förslag på komplettering. Om ni ger kompletteringsförslag kommer ni att få ärendet
på slutremiss efter inkommen komplettering.
2. Om det inte finns behov av komplettering, redogör för och motivera er inställning
till verksamheten utifrån sakområde. Om ni ser behov av särskilda villkor, ge om möjligt tydligt formulerade och motiverade förslag.
Särskild beslutsfråga
I samband med kungörelse och externa remisser har en fråga om XXX kommit från
XXX. Bolaget har bemött inkommen synpunkt och inför beslut önskar vi få er uppfattning i frågan. Yttrande och bolagets bemötande finns i remissen.

Handlingarna får behållas

Handläggare

Handlingar önskas tillbaka med yttrandet

[Skriv text]
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OBS! Detta meddelande skickas endast ut vid behov

Miljöpåverkan från (planerad) verksamhet vid
XXX anläggning i XXX kommun
Meddelande
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade verksamheten på fastigheten XX:XX i
XXX kommun ingår bland de verksamheter som alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 a § miljöbalken och 3 § första stycket till förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Redogörelse för ärendet
XXX avser att ansöka om (frivilligt) tillstånd för beskrivning av verksamheten enligt
miljöbalken.
Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten (ange tillsynsmyndighet) har
hållits i XXX den XXX. Samråd har även skett genom annonsering i XXX samt
genom XXX ange t.ex. möte med närboende, direktadresserade brev m.m.

Fortsatt samråd
Eftersom verksamheten har betydande miljöpåverkan ska bolaget samråda med
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som
kan antas bli berörda. Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla
uppgifter enligt punkterna 1-5 i 6 kap 7 § miljöbalken.
Länsstyrelsen anser att samråd ska ske med (uppräkning).

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap 3 §
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten
kan ha på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som efterfrågas i
6 kap 7 § miljöbalken.
I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas. Här kan vi
förtydliga vad som ska redovisas i MKB/vilka utredningar som krävs. Här kan länsstyrelsen även
besvara återstående frågor som kom upp under samrådsmötet. Om synpunkter framförs som inte
togs upp i samrådet bör det förtydligas.
Vad en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla framgår av
checklistor i skriften ”Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet”. Den finns att
hämta på Länsstyrelsens webbplats under publikationer.

Övriga upplysningar
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar
inkommer kan det krävas ett nytt samråd.

[Skriv text]

[Skriv text]

Bilaga 5

Oberoende av att samråd har ägt rum mellan bolaget och Länsstyrelsen om ansökan
och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten som
beslutar i ärendet, begära kompletteringar om det anses att beskrivningen som ges in
inte uppfyller kraven i 6 kap miljöbalken.
Tillståndsansökan ska skickas in digitalt samt i X tryckta exemplar, varav ett original
och resten tryckta kopior. (I de fall handlingar skickas in på CD-skiva eller
motsvarande behövs även här X exemplar.) Ansökan ska vara undertecknad av
behörig firmatecknare.

XXX

Kopia till:
Tillsynsmyndigheten

Tillämpning av kriterier i bilaga 2 förordning om miljökonsekvensbeskrivningar

Bilaga 6

Enligt 3§ andra stycket i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar framgår att det är länsstyrelsen som ska besluta om betydande miljöpåverkan när det gäller
verksamheter som inte finns medtagna i första stycket i samma paragraf. Likaså ska länsstyrelsen besluta om betydande miljöpåverkan när det gäller verksamheter som finns
förtecknade i 3 § andra stycket samma förordning i fråga om ändring av sådana verksamheter, vilket framgår av 3 § sista stycket samma förordning. Till stöd för detta beslut
finns ett antal kriterier i bilaga 2 till denna förordning. Det är utifrån dessa kriterier som länsstyrelsen ska besluta om verksamheten kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan och motivera sitt beslut.
Punkterna 1 och 2 i bilagan behandlar projektets (åtgärdernas, den planerade verksamhetens) karakteristiska egenskaper och lokaliseringen. I punkt 3 i bilagan tillkommer en
bedömning av projektets effekter. Länsstyrelsen ska göra en bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen måste alltid kunna koppla ett beslut om att den planerade
verksamheten anses medföra betydande miljöpåverkan till hur den förhåller sig gentemot kriterierna.
Varje miljökonsekvensbeskrivning ska dock ha den omfattning som behövs för respektive prövning. Det är också bra att vara medveten om att det är prövningsmyndigheten
som slutligen avgör vad som är ett tillräckligt prövningsunderlag. Prövningsmyndigheten kan därför komma att begära ytterligare kompletteringar i ett senare skede utöver
vad som framförts av olika parter under samrådet.

Checklista
1. Gå igenom kriterierna utifrån tabellen nedan. Använd tabellen som ett stöd och kryssa i de punkter där det är relevant. Observera att listan med exempel, som främst är
utformad för miljöfarlig verksamhet, inte är fullständig. De olika exemplen kan därför vara mer eller mindre relevanta beroende på vilken verksamhet som behandlas.
2. En eller flera punkter av ”större betydelse” eller flera punkter av ”mindre betydelse” kan tillsammans leda fram till att verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet.
3. Använd resultatet av din genomgång av kriterierna i motiveringen i beslutet om betydande miljöpåverkan alternativt icke betydande miljöpåverkan.

Anläggningens namn:

Kriterier enligt bilaga 2,
förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Datum:

Exempel
Här hittar du exempel på vad kriterierna kan
innebära, vad som kan vara viktigt att ta med i
bedömningen etc. OBS! Listan tar upp ett antal
exempel, betrakta den inte som komplett.

1. Projektets karaktäristiska
egenskaper

Projektets karaktäristiska egenskaper
måste beaktas, särskilt:
a) Projektets omfattning

b. Projektets förening med andra
projekt

c. Projektets utnyttjande av mark,
vatten och andra resurser

 Storlek, produktionens omfattning,
arealbehov.
 Storlek på området som kan antas påverkas
 Transportbehov
 Ingrepp, till exempel dränering,
konstruktioner, rivningar, stängsel.
 Kemikaliehantering, till exempel mängd, typ
och recipient,
 Processer med stor miljöpåverkan (kvantitativ
och/eller kvalitativ)
 Behov av skyddsåtgärder
 Inverkan på regionala och lokala miljömål
 Koppling och samverkan eller konflikt med
andra projekt (t ex om verksamhet A kopplat
sin reningsanläggning till verksamhet B, flera
vindkraftsparker planeras i närheten av
samma by, försvarsmaktens intressen)
 Följdföretag (t ex infrastruktur, kraftledningar,
transformatorer och produktionsanläggningar)
 Mark- och vattenområden som tas i anspråk
eller berörs och de allmänna intressena
enligt 3-4 kap. MB som finns där

Mindre
betydelse

Större
betydelse

Egen kommentar

d. Projektets alstrande av avfall
e. Föroreningar och störningar














f. Risken för olyckor, särskilt när det
gäller de ämnen och den teknik som
har använts

2. Projektets lokalisering

Miljöns känslighet i de områden som
kan antas bli påverkade måste
beaktas. Vid bedömningen ska
särskild hänsyn tas till:
a) Nuvarande markanvändning



Vattenanvändning
Råvaruanvändning
Energibehov
Typer, farlighet, mängder, hantering, omhändertagande, transporter och deponering
Föroreningar till luft, mark och vatten
Ljus, buller, vibrationer och strålning
Störningar på miljön, hälsan och säkerheten
Samverkan mellan miljöfaktorer (förstärkning
och försvagning eller andra effekter,
synergieffekter t ex PAH+stoft,
buller+vibrationer)
Störningar på hushållningen med
naturresurser inklusive inverkan på allmänna
intressen i 3 och 4 kap. MB (riksintressen)
Störningar på kulturarv och kulturmiljö
Föroreningar i mark, grundvatten och lokaler
och efterbehandlingsbehov
Behov och möjligheter till skyddsåtgärder och
försiktighetsmått
Risk för olyckor. MSB har uttalat att om en
verksamhet är tillståndspliktig på grund av att
den har Seveso-klassning bör den anses ha
betydande miljöpåverkan. Andra allvarliga
kemikalieolyckor, t ex utsläpp, brand eller
explosion.

 Innefattar även framtida markanvändning i
enlighet med fattade beslut i till exempel
kommunal planering.

b) Markens, vattnets och andra
resursers förekomst, kvalitet och
förnyelseförmåga i området

c) Den befintliga miljöns känslighet
med särskild uppmärksamhet på:
- Stora opåverkade områden
- Våtmarker
-

Kustområden

-

Bergs- och skogsområden

-

Nationalparker, naturreservat,
kulturreservat och andra skyddade områden enligt 7 kap MB

-

Områden där kvalitetsnormer har
överträtts eller riskerar att
överträdas

-

Tätbefolkade områden

-

Historiskt, kulturellt eller
arkeologiskt betydelsefulla
markområden

3. De möjliga effekternas
karaktäristiska egenskaper

Projektets möjliga påverkan av
betydelse måste beaktas i förhållande

 Ianspråktagande av begränsade resurser (t ex
utvinningsbara ämnen eller mineraler,
områden för biologisk produktion eller
högproduktiv jordbruksmark)
 Inverkan på kvalitet eller förnyelseförmåga
hos naturresurser (t ex vattenskyddsområden
och svårföryngrade skogsområden)
 Se 3 kap. 2§ MB
 Jämför med våtmarksinventeringen,
rikkärrsinventering med mera.
 Finns strandskydd, föryngringsområden för
fisk med mera
 Till exempel ädellövskog, sumpskog och
tätortsnära skog
 Exempel på andra skyddade områden är
Natura 2000-områden, biotopskydd,
strandskydd, naturminnen, djur- och
växtskyddsområden
 Miljökvalitetsnormer för t ex luft, yt- och
grundvatten. Normerna för kemisk status är
gränsvärdesnormer.
 Glöm inte vattenmiljöer, mycket info finns
inom vattenförvaltningen.
 Samspel mellan stadsbild och grönstruktur
 Se även punkt 1.
 Störningar på kulturarv och kulturmiljö

till de kriterier som finns under 1 och 2
och särskilt när det gäller:
a) Effekternas omfattning (geografiskt  Antal personer som berörs (användning av
område och den berörda befolkningens
mark- och vattenområden, miljöbelastning,
storlek)
förbättringar av miljön etc)
 Hur många berörs i särskilt känsliga grupper (t
ex barn, gravida, gamla och allergiker)
 Antal fall av ohälsa (specifik störning,
symptom, sjukdom, dödsfall)
b) Effekternas gränsöverskridande
 Behövs samråd med annat land?
karaktär
c) Effekternas betydelse och
 I vilken omfattning kan människor komma att
komplexitet, varvid särskild hänsyn
påverkas av en planerad verksamhet?
bör tas till allmänhetens behov av
 Effekternas betydelse med hänsyn till berörda
information
områden och de allmänna intressena där
(t ex påverkan på rekreationsområden)
 Finns stor oro hos allmänheten, finns behov
av ytterligare information/dialog?
d) Effekternas sannolikhet
 Sannolikhet för olyckor
 Sannolikhet för miljöpåverkan från
verksamheten
e) Effekternas varaktighet, vanlighet
 Kontinuerlig eller tillfällig störning
och uppträdande (reversibilitet)
 Ortsvanliga störningar, till exempel lukt och
flugor orsakad av hästar/kor i en
jordbruksmiljö.
 Störning i ostörd miljö ska ses som en större
påverkan än om störningen uppstår i
normalbelastad miljö
 Irreversibel effekt (t ex att kulturhistoriska
värden går förlorade)

[Skriv text]

[Skriv text]

Bilaga 7

Beslut i fråga om miljöpåverkan från (planerad)
verksamhet vid XXX anläggning i XXX kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken att XXX (planerade)
verksamhet på fastigheten XX.XX i XXX kommun inte ska /ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Redogörelse för ärendet
XXX avser att ansöka om tillstånd för beskrivning av verksamheten enligt miljöbalken.
Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten (ange tillsynsmyndighet) har hållits i
XXX den XXX. Samråd har även skett med enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Samråd har skett genom annonsering i XXX samt genom XXX ange t.ex. möte med närboende,
direktadresserade brev m.m.
En samrådsredogörelse kom in till Länsstyrelsen den XXX. I samrådet har
verksamhetsutövaren gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda möjlighet att yttra sig om de anser att verksamheten har betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska Länsstyrelsen verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för
tillståndsprövningen, samt lämna beslut i fråga om bedömning av betydande
miljöpåverkan för en planerad verksamhet.
Den planerade verksamheten ange prövningskod är inte en av de verksamheter som enligt
3 § första stycket i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska då enligt 3 § sista stycket
med stöd av kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) besluta om verksamheten
eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Här anges en särskild motivering av beslutet. Motiveringen ska utgå från bilaga 2 i fo (1998:905) om
MKB. De tre punkterna; projektets karaktäristiska egenskaper, projektets lokalisering och de möjliga
effekternas karaktäristiska egenskaper ska redogöras för. Det ska tydligt framgå varför vi just här anser
att det ska/inte ska vara betydande miljöpåverkan.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen utifrån kriterierna i bilaga 2 avseende verksamhetens
karaktäristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga effekternas karaktäristiska
egenskaper att verksamheten ska/inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan.
Alt BMP Av detta beslut följer att bolaget ska genomföra samråd med de övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda. Länsstyrelsens bedömning är att samråd bör ske med (se exempel i
handläggarstöd)
Alt ej BMP Av detta beslut följer att ansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning kan lämnas in till prövningsmyndigheten utan ytterligare
samrådsförfarande.

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Alt BMP Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap. 3 §
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten kan ha
på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som efterfrågas i 6 kap. 7 §.
Alt ej BMP Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap. 3 §
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten kan ha
på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som behövs med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning för att uppfylla syftet med 6 kap. 3 § miljöbalken.
För verksamheter som kan antas påverka miljön i ett Natura 2000-område ska
miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla de uppgifter som behövs för prövning
enligt 7 kap. 28b och 29§§ miljöbalken.
I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas. Utöver det som
framgår av samrådsredogörelsen är det särskilt viktigt att ni även belyser Här kan vi
förtydliga vad som särskilt ska redovisas i MKB/vilka utredningar som krävs. Här kan länsstyrelsen
även besvara återstående frågor som kom upp under samrådsmötet. Om synpunkter framförs som inte
togs upp i samrådet bör det förtydligas.

Övriga upplysningar
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under samrådsprocessen
eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar inkommer kan det krävas ett nytt
samråd.
Oberoende av att samråd har ägt rum mellan bolaget och Länsstyrelsen om ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten som beslutar i
ärendet, begära kompletteringar om det anses att beskrivningen som ges in inte uppfyller
kraven i 6 kap. miljöbalken.
Enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken får detta beslut inte överklagas.
Tillståndsansökan ska skickas in digitalt samt i X tryckta exemplar, varav ett original och
resten tryckta kopior. (I de fall handlingar skickas in på CD-skiva eller motsvarande
behövs även här X exemplar.) Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Beslut i ärendet har fattats av XXX, efter föredragning av YYY.

XXX
YYY

Kopia till:
Tillsynsmyndigheten
Prövningsmyndigheten

