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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.
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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.
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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
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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?
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