Har du inte genomfört undersökningssamråd ska
samrådsunderlaget inför avgränsningssamrådet
innehålla uppgift om det.
Vid samråd med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten är det viktigt att du diskuterar frågan om
hur samrådet kan ske med bland annat övriga
statliga myndigheter och allmänheten. Du bör ha
funderat igenom vilken samrådskrets du tänkt ha.
Avgränsningssamrådet är en process och delas
lämpligen upp i etapper som kan bestå av möten,
annonser, utskick och webbinformation. Det är
viktigt att tillräckligt med tid ges för synpunkter till
olika parter under samrådet så att du får in bra
underlag för miljöbedömningen och utformningen
av miljökonsekvensbeskrivningen.
Du har möjlighet att särskilt begära länsstyrelsens
bedömning gällande avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Det kan vara en hjälp i det
fortsatta arbetet.
Tänk på att en samrådsredogörelse ska finnas
med i miljökonsekvensbeskrivningen.

Då miljökonsekvensbeskrivningen
är klar bifogas den tillståndsansökan och lämnas in
till prövningsmyndigheten.

Miljösamverkan
Sverige

Samråd

Miljösamverkan Sverige är en
samverkansorganisation för
länsstyrelserna, Naturvårdsverket,
Jordbruksverket samt Havs- och
Vattenmyndigheten. Vår verksamhet
är inriktad på tillsyns- och
prövningsfrågor som rör miljöbalken
och närliggande lagstiftningar och
bedrivs oftast i projektform.

För dig
som är ansvarig
för en verksamhet
som ska söka tillstånd
enligt miljöbalken

Gällande lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

www.miljosamverkansverige.se
www.lansstyrelsen.se

Aktuell lagtext finns på
Riksdagens webbplats:

Mars 2019. Foto: Tord Carlsson och Länsstyrelsen Halland.

Miljöbalken är grundläggande författning inom
miljöområdet. Det 6:e kapitlet behandlar miljöbedömningar och annat beslutsunderlag. Där
och i miljöbedömningsförordningen hittar du
bestämmelserna om undersöknings- och avgränsningssamråd. Krav om tillståndsprövning
som förutsätter samråd finns i kap. 7, 9, 11, 12
och 17 miljöbalken.

www.riksdagen.se
Sök under Dokument och lagar
Miljösamverkan
Sverige
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Tillstånd enligt miljöbalken
I många fall måste du ha ett tillstånd enligt
miljöbalken innan du får starta och driva en
verksamhet som kan påverka miljön. Det gäller
även om du vill ändra en befintlig verksamhet.
En sådan tillståndsprövning inleds i regel med en
undersökning av om verksamheten kan medföra
en betydande miljöpåverkan eller inte.

verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning.
Dessutom ska du klarlägga vilka betydande miljöeffekter verksamheten kan komma att ge upphov till.
Tänk på att samråden behöver anpassas efter rådande
situation och att samrådsunderlagen ska utformas så
de kan förstås av olika parter.

Samråd är en inledande del av miljöbedömningen. Denna folder innehåller kortfattad information
om samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken.

Vi rekommenderar att du diskuterar med länsstyrelsen
och tillsynsmyndigheten kring omfattningen av ditt
samrådsunderlag. Ta vara på den kompetens som finns
hos dem. De kan också hjälpa dig att hitta aktuell
information.

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

Samråd

Du kan också få mer information om miljöbedömning och samråd på Naturvårdverkets
hemsida om miljöbedömningar:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/
Specifik-miljobedomning/

Varför samråd?
Syftet med samråd är att du som verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som
har betydelse för tillståndsprövningen. Avsikten
är också att lyfta fram problemställningar, visa
på alternativa lösningar, ge underlag för bedömning av miljöpåverkan samt få information om
avgränsning och omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samråden ger närboende,
kommunen och andra intressenter möjlighet att
tidigt komma med upplysningar och synpunkter.

Mål för samråd
Väl genomförda samråd underlättar och förenklar
den kommande tillståndsprövningen och miljöbedömningen, bland annat genom att:
• Du som verksamhetsutövare får möjlighet att ta
del av synpunkter och upplysningar inför din
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Det är du som verksamhetsutövare
som ansvarar för att samråden
genomförs på ett bra sätt.
Undersökningssamråd och /eller
avgränsningssamråd genomförs
i flera steg.
Samråd består ofta av två delar. Ett så kallat undersökningssamråd är den del av samrådet som ska
ske inför beslut om betydande miljöpåverkan. Om
verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska dessutom ett så kallat avgränsningssamråd genomföras.
Vissa verksamhetstyper antas alltid innebära
betydande miljöpåverkan och då behöver endast
avgränsningssamråd ske. Det finns också andra
förhållanden som gör att undersökning inte krävs.
Se Naturvårdsverkets vägledning om undersökning
om betydande miljöpåverkan:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Vagledningar/Miljobedomningar/
Specifik-miljobedomning/Undersokning/

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

Du har också möjlighet att samordna undersökningssamråd och avgränsningssamråd. Tänk då på
att samrådsunderlaget innehåller information om
denna samordning och att underlaget utformas så
att det utifrån handlingarna går att ta ställning till om
det handlar om betydande miljöpåverkan eller inte
och vilken omfattning miljökonsekvensbeskrivningen
bör ha.

Samrådsunderlag

Undersökningssamråd

För att få ett meningsfullt samråd ska du ta fram
ett skriftligt samrådsunderlag som ska lämnas
till samrådsparterna i god tid inför samrådet. Det
är reglerat vad underlaget ska innehålla. Det ska
bland annat finnas uppgifter om den planerade

Du samråder och undersöker i frågan om verksamheten har betydande miljöpåverkan eller inte. Du
samråder även om miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning.

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

Här presenterar vi kortfattat hur det går till i de allra
flesta fall.
1. Du har en inledande dialog med din
länsstyrelse och tillsynsmyndighet.
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
samrådsparterna.
5. Samrådsmötet med länsstyrelsen och
tillsynsmyndigheten genomförs.
6. Du genomför samråd med de enskilda som
särskilt berörs. Inför samrådet ska också de få
samrådsunderlaget i god tid. Länsstyrelsen kan
bidra med erfarenheter.
7. Efter avslutat samråd upprättar du en
samrådsredogörelse och lämnar till
länsstyrelsen. Av redogörelsen framgår vad
som kommit fram under samråden.
8. Länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan eller inte betydande miljöpåverkan.
9a. Vid beslut om betydande miljöpåverkan
ska miljöbedömning genomföras med
avgränsningssamråd.
9b. Vid beslut om ej betydande miljöpåverkan
behöver du inte gå vidare med avgränsningssamråd och du tar fram en liten miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas
tillståndsansökan.

Avgränsningssamråd
Har du genomfört ett undersökningssamråd enligt
punkterna 1–7 och fått ett beslut om betydande
miljöpåverkan från länsstyrelsen ska nu avgränsningssamrådet ta vid.
Avgränsningssamrådet ska genomföras inför
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och
du samråder med olika parter om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas och utformas
och vad den ska innehålla.
Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas
bli särskilt berörda. Avgränsningssamrådet ska
även genomföras med övriga statliga myndigheter,
de kommuner och den allmänhet som kan antas
bli berörda av verksamheten.

