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Föredragningslista Beslutsförslag

1. Sammanträdets öppnande - 

2. Närvaro - 

3. Val av protokollsjusterare 1. Magnus Persson
samt tid för protokollets justering 2. Per Månsson

3. Inga-Britt Olsson
2018-09-27

4. Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående 

4.1.1  Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om 
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter inom 
tillsyn. Deadline: nämndens möte 11e december 2018. Då vi inväntar rapport från 
livsmedelsverket. 

4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i 
naturen”. 

4.1.3  Alliansen 2018-08-21, §161 – Miljöförvaltningen får i uppdrag att utreda och     
återkoppla ”Rutiner för debitering av tillsynsärenden”. 

5. Fastställande av föredragningslista

-

6 Information 

6.1   Projekt hållbar landsbygd Sjuhärad Till handlingarna  
Mia Magnusson 

6.2   Informationsärende om Miljötillsynsavdelningens     Till handlingarna 
tillsyn av hälsoskyddsverksamheter    Carin ChristensenSchlosser 

6.3   Presidiets senaste Planerings- och uppföljnings-   Till handlingarna 
möte 2018-09-21 Agneta Sander 

6.4   Regler för strandskydd samt redovisning av Till handlingarna 
bordläggning resp. återremiss etc Marlene Andersson  

6.5   Faktura Asklanda - info Överklagan beslut avgift,   Till handlingarna 
Ecos 2017-2905   Anna Karlsson 
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6.6 Frisk organisation    Till handlingarna 
Ecos 2018-2589    Niclas Björkström 

6.7 Kretsloppsveckan   Information  
Caroline Stenvall 

7 Administration 

7.1 Tertialrapport 2 2018 Godkänna 
Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 
- omedelbar justering

7.2 Riskanalys och intern kontrollplan 2019 Godkänna 
Ecos 2017-3127 Andreas Zalewski 

8 Livsmedelskontroll 

- 

9 Alkohol & Tobak 

- 

10 Miljötillsyn 

10.1 Remiss - Naturvårdsverkets redovisning av Godkännas 
regeringsuppdraget  ”Kategorisering av verk- Sofia Törnqvist 
samheter och åtgärder utifrån krav på  
miljökonsekvensbeskrivning 
Ecos 2018-2102  

11  Miljöstrategiska 

11.1  *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad Bifall med villkor brygga      
och brygga, Viared 16:51 Avslag bastu 

         Ecos: 2017-3302  Anna Karlsson 

11.2  *Strandskyddsdispens för bostadshus, Bifall med villkor 
komplementbyggnader och brygga, Tå 1:12 Anna Karlsson 
Ecos:2018-1952 

11.3  *Länsstyrelsen upphäver och återremitterar beslut Bifall med villkor 
ang. strandskyddsdispens för brygga, Kobacka 3:2 Anna Karlsson 
Ecos:2018-402 
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11.4  *Strandskyddsdispens för bryggdäck, Avslag + föreläggande 
Tranhult 1:45  Anna Karlsson 
Ecos:2018-2038 & 2018-1806 

11.5  *Strandskyddsdispens för bostadshus och brygga Bifall med villkor bostadshus 
Avslag brygga Halla 1:74  

Ecos:2018-2182 Anna Karlsson 

 11.6  *Strandskyddsdispens för fritidshus Avslag 
Tämta-Kil 2:2  Anna Karlsson 
Ecos:2018-2257 

11.7  *Strandskyddsdispens för attefallshus, Bifall med villkor 
Seglora-Näs 2:34 Matilda Chocron 
Ecos:2018-2270 

11.8  *Strandskyddsdispens för gäststuga, Avslag 
Komlösa 5:9  Matilda Chocron 
Ecos:2018-2384 

11.9 Miljömålsuppföljning T2. Godkänna  
Ecos 2018-2547. Anna Karlsson 

12 Naturvårdsfonden 

-  

13 Kurser och konferenser 

-  

14 Anmälningsärenden 

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2018 Till handlingarna 

14.2 Ordförande beslut ” Remiss från Till handlingarna 
Näringsdepartementet” 
Ecos 2018-2223 

14.3  Inkomna skrivelser 

14.3.1 Lokalresursplan 2019-2021. Till handlingarna 
Helén Glasér, Lokalförsörjningsförvaltningen 

15 Information från förvaltningen 
-
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Frisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beviljar projektet ”Frisk 

organisation” och att projektet tar i anspråk öronmärkta medel för 

hälsofrämjande insatser i bokslutet 2017, totalt 30 mnkr att fördela och 

disponera över tre år. 

Sammanfattning  
Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till 

sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och 

stabil nivå för sjukfrånvaro.  

 

Satsningen är 10 mnkr/år under tre år. En sänkning av sjukfrånvaron från 7,3 

% till 5,0 %, vid projektets slut, innebär en arbetskraftsreserv på 245 årsarbetare 

och en kostnadsminskning för korttidsjukfrånvaron på 40 mnkr årligen.  

 

Projektet i korthet:  

 
Varför 

 Personal och kompetensförsörjning 

 Hållbara arbetsplatser med hög kvalitet och stabilitet 
 
Hur 

 Kapa inflödet till sjukskrivning 

 Färre rehabiliteringsärenden 

 Fokus på arbetsplatser med hög riskfrånvaro 
 
Mål  

 Stabil nivå på sjukfrånvaron till 5% 

 Hållbara arbetsplatser med friska medarbetare 

 Minskade kostnader i rehabilitering 

 Minskade kvalitets- och verksamhetsstörningar 
 
Stöd och förutsättningar 

 Ett chefsstöd som fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” 

 Beslutstöd (IT-stöd) 
 
Resultat 
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 Behålla medarbetare och lättare att rekrytera nya medarbetare till 
fungerande verksamheter 

 Beräknad kostnadsbesparing på korttidssjukfrånvaron med ca 40 mnkr     

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads projekt för en frisk organisation 
Frisk organisation är ett projekt över tre år med syftet att kapa inflödet till 

sjukskrivning och minska rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och 

stabil nivå för sjukfrånvaro. Det handlar om att med nya arbetssätt komma till 

rätta med den ”sjuka” sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska 

faktorer. Alltså den ohälsan som kan sägas skapas av organisationen.  

 

Ekonomiska medel för projektet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2018-05-17 om att öronmärka 

30 mnkr till hälsofrämjande arbete. Dessa 30 mnkr tar projektet i anspråk för 

att disponera och fördela under projekttiden på tre år.  

 

Minskad sjukfrånvaro är kompetensförsörjning  

Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de 

kommande tio åren kommer den att öka ytterligare.  Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, beskriver situationen i en nyligen publicerad 

rekryteringsprognos1. Idag arbetar omkring 1,2 miljoner människor i Sveriges 

kommuner, landsting och regioner. Under de kommande tio åren kommer 

antalet barn och äldre i befolkningen att öka kraftigt samtidigt som den 

arbetsföra delen ökar i betydligt mindre omfattning. På grund av dessa 

demografiska förändringar kommer det att behöva rekryteras 200 000 personer 

fram till 2026. Under samma period förväntas runt 300 000 personer gå i 

pension. Om inga förändringar sker behövs det rekryteras 40 % av det totala 

antalet anställda i välfärden den kommande åtta, nio åren. Mest ökar behovet av 

nyrekryteringar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.  

SKL har antagit nio strategier för att möta den stora rekryteringsutmaningen. 

Bland annat handlar det om att fler ska arbeta mer och längre. Detta ska 

åstadkommas genom att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden samtidigt 

som fler ska kunna börja jobba tidigare och stanna kvar i arbete längre upp i 

åldern. Ytterligare en strategi som lyfts fram handlar om att utnyttja tekniken. 

Genom årliga effektiviseringar på 0,5 % skulle rekryteringsbehovet minska med 

71 000 personer fram till år 2026. De övriga strategierna handlar till stora delar 

om att öka attraktionskraften när det gäller yrkena inom välfärden.  

För Borås innebär prognosen för befolkningsutvecklingen fram till och med år 

2026 att personer i arbetsför ålder (20-67 år) endast ökar med 9,54 procent. 

Gruppen barn och unga (0-19 år) ökar med drygt 20 procent och gruppen äldre 

över 80 år ökar med drygt 27 procent. (Källa: Monica Lindqvist, strategisk 

samhällsplanerare, Stadsledningskansliet). Den här utvecklingen visar tydligt att 

Borås Stad behöver ha god beredskap för att klara kompetensförsörjningen av 

                                                      
1 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018. Publicerad 2018-02-02. 



Borås Stad 
  Sida 

3(6) 
 

 

välfärdstjänsterna de närmaste 8-10 åren. Det krävs nytänkande: att våga 

utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande 

förändringar.  

 

Uppdrag 2018/2019 från Personalekonomiskt redovisning  

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en 

beredskap för att möta omfattande förändringar så lyfter den 

personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-

2019. Det handlar om hur nämnderna: 

 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande. 

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk 
inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina 
mål.  

 
Arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar om att organisera arbetet för 

att behålla medarbetare vid god hälsa 

Uppdrag nummer tre från personalekonomisk redovisning handlar om hur 

Borås Stad organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. För att 

arbeta proaktivt med sjukfrånvaron och för uppdraget angående stadens 

strategiska arbete skulle det här projektet bli en viktig nyckel för måluppfyllelse.  

Det handlar om att med nya arbetssätt komma till rätta med den ”sjuka” 

sjukskrivningen som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså den 

ohälsan som kan sägas skapas av organisationen. Där målet indirekt är att kapa 

inflödet till sjukskrivning och minska antal rehabiliteringsärenden.  

 

Analys av nuläget 

SKL-projektet ”Socialt utfallskontrakt” som Borås Stad deltog i under hösten 

2017 visade att:  

• 20% av medarbetarna står för 62% av sjukfrånvaron  

• Det är samma grupp som återkommer år efter år 

• Största riskfaktorn: Tidigare sjuk 

• Riskgrupper finns fördelade över samtliga förvaltningarna, det är större 

spridning inom förvaltningarna än mellan dem.  

• 20 % av arbetsplatserna har identifierats som riskarbetsplatser med hög 

och ökande sjukfrånvaro 
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• Sammanfattningsvis visar analysen att det finns stor kraft i att fånga upp 

riskindivider och riskgrupper i ett tidigare skede än idag och att arbeta 

med riktade insatser till dessa.   

I SKL:s analys användes begreppen riskindivid och riskgrupp för att hitta rätt 

inriktning av målgrupp och rätt inriktning på insats. Projektet Frisk organisation 

kommer att utgå ifrån begreppen individ med hög riskfrånvaro och arbetsplats 

med många individer som har hög riskfrånvaro.  

 

Definition på individ med högriskfrånvaro: Tidigare sjukhistorik, sjuk 3 ggr eller 

mer under ett år. 

 

Ekonomi – satsningar och vinster 

Den totala sjukfrånvaron för Borås Stad är 7,3 % varav korttidssjukfrånvaron 

(1-14 dagar) utgör en tredje del. Nivån 5,0 % är fullmäktiges mål för 2025 och 

detta är också regeringens uttalade mål för samtliga offentliga arbetsgivare 

redan till 2020.  

 

Idag kostar korttidsfrånvaro 123,52 miljoner kr. En sänkning till 5,0 % skulle ge 

en kostnad för korttidssjukfrånvaron på 84,2 miljoner. Vilket innebär en 

besparing på 39,3 miljoner kr.  

 

Omräknat enligt medianlönen på 27 600 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 

(enbart kostnad för faktiskt utbetalt sjuklön 2017) 284 årslöner. Beräkningarna 

bygger på siffrorna för 2017, både för sjukfrånvaroläge, planerad tid (timmar),  

löneläge samt att samma fördelning mellan kort och långtidssjukskrivning 

består över tid.  

 

Projektidé 

Avsikten är att bygga ett Chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och 

hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på gruppnivå/stöd till chef.  

 

För att kunna fånga inflödet i sjukfrånvaro på ett tidigt stadie och agera 

proaktivt behövs ett bra beslutsstöd för riskscreening av arbetsplatser och 

återrapportering av nyckelindikatorer avseende sjukfrånvaro. Detta kan 

upphandlas i sin helhet av extern leverantör alternativt upphandlas en 

leverantör som bygger ett IT-stöd som svarar upp mot kraven och som Borås 

stad sedan blir ägare av.  

 

Chefsstödet ska enbart arbeta med den färska sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå 

och ska inte gå in i rehabiliteringsarbete. Det innebär att det inte tar över HR-

funktionens stödjande roll i rehabiliteringsarbetet eller det framgångsrika arbete 

som idag sker via medarbetarcentrum. Individärenden ska fortsätta att hanteras 

via företagshälsovården och enhetschef har kvar ansvar för rehabilitering.  

                                                      
2 Beräkningarna utgår ifrån A Johréns modell. Där ingår: lön, semester, sociala avgifter, OH-
kostnader, produktionsstörning. Beräkningen utgår från Borås Stads faktiska kostnader. . 
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Organisation 

Det här är ett strategiskt arbete för att öka organisationshälsan i Borås Stad. 

Förslaget är att teamet för chefsstöd blir en egen avdelning under 

Stadsledningskansliet, Personal och förhandling.  

 

Chefsstöd 

Ett chefsstöd (en avdelning) med uppdrag att fånga och hantera ”färsk 

sjukfrånvaro” med insatser på arbetsplatsen/stöd till chef. Tidigare erfarenhet 

med en screeningmodell för arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har visat att 

detta är ett effektivt arbetssätt. Projektet skulle möjliggöra att denna 

arbetsmetod kunde sättas in på arbetsplatser med ”färsk” sjukfrånvaro. Ett 

exempel på verktyg för chefsstödet är GDQ, en väl beprövad metod både 

nationellt och internationellt för att få dysfunktionella arbetsgrupper att bli 

välfungerande grupper. 

 

Förslag på grundbemanning i chefsstödsteamet är 6 heltidstjänster, beräknat 

utifrån att möta behovet tvärs alla arbetsplatser och förvaltningar i kommunen. 

Analysen bygger på en resursberäkning om i snitt 40h extra HR-stöd per chef 

och år på identifierade riskarbetsplatser (20% av stadens arbetsplatser med hög 

och ökande sjukfrånvaro), samt 20h i snitt på övrigt chefsstöd, utbildning och 

samverkan med externa samarbetspartners som företagshälsovården, 

försäkringskassan intern HR-funktioner m.fl. Beräkning bygger på snittlön om 

42 000 kr/månad och anställd i chefsstödsteamet.  

 

Utöver personalkostnader tillkommer kostnader för lokalhyra, kontorsmaterial, 

datorer, testverktyg och utbildningsmaterial för de insatser som kommer ges 

inom projektet.  

 

Beslutsstöd / IT-stöd  

IT-stödet ska fungera som en väg in för sjukanmälan, rakt över hela 

organisationen. Samtliga medarbetares sjukanmälan fångas upp i en databas där 

medarbetaren gör en skattning (grov indelning) av sjukfrånvaroorsak. IT-stödet 

används som beslutsstöd för chefsteamet och möjliggör uppsökande 

grupp/verksamhetsstöd till de arbetsplatser som har många individer med 

risksjukfrånvaro i ett tidigt skede. Detta är avgörande för att kunna gå in och 

arbeta proaktivt.  

 

Men det kan även bli ett bra beslutsstöd till första linjens chef som får en enkel 

vy över sin arbetsgrupps sjukfrånvaro i realtid. Detta för att tidigt fånga upp 

individer med riskfrånvaro och få ett stöd för sitt rehabiliteringsarbete, 

pedagogiskt och lätthanterligt. 

   

IT-systemet kan antingen upphandlas som ett färdigt IT-stöd med beräknad 

årlig kostnad 2,5 mnkr. Alternativt upphandlas en extern leverantör som bygger 

ett stöd som Borås Stad sedan blir ägare av. Det kan bli mer ekonomiskt 
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övertid men kräver troligtvis mer arbete inledningsvis. 

 

Utvärdering och kontinuerlig uppföljning 

Projektet behöver utvärderas för att möjliggöra en särskiljning på resultat från 

insatser inom projektet och en eventuell nationell nedgång i sjukskrivning. 

Detta kan göras av intern eller extern part.   

 

Utöver utvärdering krävs en regelbunden uppföljning. Den skall innehålla 

redovisning av förändringar i sjuktalen, redovisning av genomförda aktiviteter 

samt kostnadsuppföljning. Uppföljning skall ske 2 gånger årligen.  

 

Kostnad 

Beräknad kostnad för projektet är 10 mnkr per år under en treårsperiod.

   

Samverkan 
Projektet var uppe på centralsamverkansgrupp (CSG) den 2018-05-17. 

Beslutet expedieras till 
1. Samtliga nämnder 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 

 



 
 

 
 

Tertial 2 2018 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1  Inledning 
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler 
för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget- 
och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Miljö- och 
konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte 
ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- och 
hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs. 

Nämndens verksamheter har fortsatt haft en hög personalomsättning under 2018. 
Personalomsättningen inom förvaltningen har varit hög de senaste åren (19, 14 respektive 12 procent 
åren 2015-2017, hittills 2018 ca 14 procent). En så stor personomsättning under flera år påverkar 
verksamhet såväl som kostnader och intäkter negativt. 

Nämnden har tilldelats 22 800 tkr i kommunbidrag men har fått beslut om att under 2018 även ta i 
anspråk 760 tkr av ackumulerat resultat samt disponera 2 750 tkr i byggbonus. Det betyder att 
nämndens totala budget uppgår till 26 310 tkr. 

Resultatet per 2018-08-31 visar på ett positivt resultat om drygt 1 200 tkr men innehåller flera 
jämförelsestörande poster. Stora delar av den beviljade byggbonusen är inte upparbetad vilket gör att 
det påverkar nämndens resultat positivt. Vidare förvaltar nämnden stadens miljökompensationsfond 
vilket påverkar resultatet positivt med 460 tkr men tillfaller inte nämnden utan behöver flyttas med till 
2019. 

Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att hålla sin nämndbudget vid årets slut, men en 
felmarginal på +/- 100 tkr. Det prognostiserade resultatet består av klimatkompensationsavgifter 
motsvarande 460 tkr och 700 tkr outnyttjad byggbonus som ska flyttas över till 2019. Det gör att i 
praktiken så betyder prognosen att nämnden går med ett underskott på drygt 1 200 tkr. 

Det totala intäktsbortfallet på grund av beslutet i Kommunfullmäktige om att tillämpa 2017 års taxa för 
den rörliga delen i alkoholtaxan, beräknas uppgå till 1 100 tkr. Nämnden begär ersättning för 
sammanlagt 1 250 tkr där 150 tkr avser kompensation för det administrativa merarbetet som beslutet 
medfört. I budgetförslaget för 2019 är intäkterna för alkoholtaxan budgeterade utifrån utfallet enligt 
den ursprungliga taxan för 2018 vilket betyder att det är av stor vikt att den taxa som tas fram av 
nämnden och sedan ska godkännas av fullmäktige inbringar minst samma volym intäkter, om än med 
en annan fördelning per verksamhetsutövare. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2018 Kommentar 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i 
samverkan med Borås Energi och Miljö 
utreda ett system för enkel insamling av 
textilier för återvinning. 

 Genomfört Uppdraget att samla in textilier i Borås 
ligger hos Borås Energi och Miljö 
(BEMAB) sedan länge. Det finns 
insamling i containers på alla fem 
återvinningscentraler där allmänheten kan 
lämna det de vill skänka. BEMAB 
observerade att mycket textilavfall/kläder 
ändå hamnade i brännbart fraktionen och 
införde därför ”tömma säcken projektet” 
samt satte ut kärl för insamling av textilier 
i direkt anslutning till container för 
brännbart avfall, vilket visade sig vara 
framgångsrikt. Parallellt har BEMAB 
samlat in textilier på sina anläggningar 
och på Norrby i ett källsorteringsprojekt 
med Högskolan. 
 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Målvärde 
2018 

Utfall T1 
2018 

Utfall T2 
2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,3 4,5 5,6 5,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,1 0 0,1 0,3 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

39,6 42 27,3 29,2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron för tertial 2 ligger kvar på 5,6%, dvs samma nivå som för tertial 1 och fortsatt något 
högre jämfört med 2017. Genomsnittet för Borås Stad totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är 
aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården. 
Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga personalomsättning, som legat på 19,14 
respektive 12 procent åren 2015-2017. Hitintills 2018 är känd personalomsättning ca 14%.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 
12-månadersperioden. Andelen friska medarbetare har vid tertial 2 ökat till 29,2% jämfört med 27,3% 
för tertial 1. Vid årsskiftet låg siffran på 39,6%. Utfallet för Borås Stad totalt vid tertial 2 är 29,4%. Den 
höga arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög presonalomsättning, 
har bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro. 
Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser.  
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 
2018 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbedömning 

2018 Direkt åtgärd 

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att 
rekrytera på grund av låg lön, 
få utbildade med relevant 
utbildning, dåliga lokaler etc. 

16 Extra lönemedel 
 

 Pågående 
Kommentar 
Förvaltningen har beviljats 
extra lönemedel för att 
kunna behålla kompetent 
personal och på så sätt 
minska svårigheten med 
att rekrytera kompetent 
personal. 

Dåliga lokaler 
 

 Pågående 
Kommentar 
Förvaltningen har lyft 
behovet av gemensamma 
lokaler till LFF. 

Praktikanter och 
examensarbetare 
 

 Pågående 
Kommentar 
Förvaltningen har en 
positiv syn på praktikanter 
och examensarbetare och 
erbjuder praktik resp. 
examensarbeten. 
 
Nya handläggare 
Vid introduktion och under 
upplärningsfasen görs 
inspektioner två och två 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbedömning 

2018 Direkt åtgärd 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

16 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 
 

 Pågående 
Kommentar 
Förvaltningens 
avdelningar har tagit fram 
verksamhetsplaner med 
prioriteringar för vad som 
ska göras 2018 inom de 
befintliga ramarna. För 
avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden 
beslutat om tillsynsplaner 
med syfte är att prioritera 
inom nämndens olika 
myndighetsuppdrag. 
Miljö- och 
konsumentnämnden 
måste kontinuerligt 
synliggöra vad vi 
prioriterar och vad vi 
prioriterar bort och 
konsekvenserna av detta 
för boråsarnas hälsa och 
miljö, t.ex. i hela 
budgetprocessen. 

Vakanshållning 
 

 Pågående 
Kommentar 
Förvaltningen 
vakanshåller för tillfället 
inga tjänster. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2017-
08 

Utfall 2018-
08 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 673 617 1 979 1 719 -260 

Avgifter och övriga intäkter 9 710 11 048 17 363 15 473 -1 890 

Summa intäkter 10 383 11 665 19 342 17 192 -2 150 

Personal -19 650 -23 706 -37 372 -37 002 370 

Lokaler -1 322 -1 434 -1 787 -2 147 -360 

Övrigt -3 331 -2 742 -6 225 -4 095 2 130 

Kapitalkostnader -231 -68 -40 -100 -60 

Summa kostnader -24 534 -27 950 -45 424 -43 344 2 080 

Buffert (endast i budget) 0 0 -228 -228 0 

Nettokostnad -14 151 -16 285 -26 310 -26 380 -70 

Kommunbidrag 13 388 15 200 22 800 22 800 0 

Resultat efter kommunbidrag -763 -1 085 -3 510 -3 580 -70 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0  760 760 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -763 -1 085 -2 750 -2 820 -70 

Ackumulerat resultat      

Nämndens tilldelade kommunbidrag är 22 800 tkr. Nämndens budget summerar sig till 26 310 tkr. Skillnaden förklaras av att nämnden har 
fått lov att disponera 760 tkr av det ackumulerade resultatet under 2018 (byggbonus 480 tkr samt klimatkompensationsfond 280 tkr) samt att 
KF har beviljat nämnden 2 750 tkr i byggbonus för 2018. 
Jämförelse med föregående år blir något missvisande p.g.a. verksamheten Orangeriet som inte längre tillhör nämndens ansvarsområde. 

Resultatanalys 
Till och med augusti månad redovisas ett överskott på 1 250 tkr jämfört med nämndbudget. Resultatet 
innehåller jämförelsestörande poster som hänsyn måste tas till när en analys görs. 

• 1 850 tkr outnyttjad byggbonus (totalt beviljat 2 750 tkr) 
• 460 tkr klimatkompensationsavgifter 
• 190 tkr oanvänd buffert (totalt 228 tkr) 

Intäkterna avviker från periodens budget negativt med drygt 1 200 tkr (främst intäkter från 
samhällsbyggnadsnämnden samt avgifter för alkoholtillsyn) och prognostiseras även avvika negativt vid 
årets slut. 

Kostnaderna avviker positivt mot periodens budget, och förklaras av ovanstående jämförelsestörande 
poster samt lägre personalkostnader. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning (t.o.m. aug 
ca 14 procent) och ibland blir det glapp mellan det att någon slutar och någon börjar. Vidare har ibland 
den nyanställde en högre tjänstgöringsgrad än den som slutar, vilket påverkar prognosen då budgeten 
inte alltid är lagd utifrån heltidstjänster. Prognosen är att förvaltningens personalkostnader kommer att 
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understiga budgeten något. Hyreskostnaderna överstiger periodens budget och kommer på årsbasis 
innebära ett underskott på 360 tkr. 

Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 228 tkr. Fattas inte något sådant 
beslut så kommer bufferten att påverka resultatet positivt med samma belopp. 

Den samlade bedömningen efter tertial 2 är att nämnden kommer att hålla sin nämndbudget vid årets 
slut, med en försiktighetsmarginal på +/- 100 tkr. Det betyder i praktiken att nämnden inte klarar att 
hålla sin budget eftersom klimatkompensationsfonden (460 tkr) och byggbonusen (700 tkr) tillsammans 
ger ett överskott på 1 160 tkr. Nämndens underskott uppgår till - 1 230 tkr: 

• 850 tkr lägre intäkter Tillståndsenheten och livsmedelskontroll 
• 260 tkr lägre intäkter Länsstyrelsen för LONA Projekt (flyttas till 2019) 
• 360 tkr höjning av hyra för Nornan 
• 370 tkr lägre personalkostnader 
• 130 tkr högre verksamhetskostnader 

Utifrån denna prognos så kommer Miljö- och konsumentnämnden i samband med årsbokslutet begära 
att: 

• 460 tkr klimatkompensationsavgifter flyttas till 2019 
• 360 tkr ökade hyreskostnader skrivs av så Lokalförsörjningens informationsmiss inte belastar 

miljö- och konsumentnämnden 
• 1 250 tkr erhålls i kompensation för Fullmäktiges beslut om att ändra alkoholtaxan 
• 700 tkr outnyttjade medel för byggbonus flyttas till 2019 

Behov av kompensation 

I samband med Fullmäktiges beslut om att revidera 2018 års rörliga tillsynsavgift i alkoholtaxan 
beslutades det även att Miljö- och konsumentnämnden skulle kompenseras för beslutets ekonomiska 
påverkan. Nämndens beräkning visar att uteblivna intäkter under 2018 uppgår till 1 100 tkr och 
tillsammans med ersättning för nedlagd tid uppgår behovet av ersättning för 2018 till 1 250 tkr. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2017-12-31 Utfall 2018-08 Återstår 

Första beslutet byggbonus 
2017 

750 270 351 129 

Första beslutet byggbonus 
2018 

750 0 0 750 

Andra beslutet byggbonus 
2018 

2 000 0 0 2 000 

Summa 3 500 270 351 2 879 

Byggbonus 

Totalt är 3 230 tkr budgeterat för byggbonus i 2018 års nämndbudget. 

Första beslutet om byggbonus 

Av de 750 tkr som fick disponeras 2017 användes enbart 270 tkr och resterade 480 tkr flyttades över till 
2018. Dessa medel bekostar en tjänst inom Miljötillsyn. Bedömningen är att dessa medel i sin helhet 
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kommer att användas under 2018. 

Av de 750 tkr som fick disponeras under 2018 kommer 100 tkr att användas för att helt täcka 
kostnaderna för tjänsten på miljötillsyn (se ovan). Resterade 650 tkr kommer att användas för att täcka 
upp underskottet för uteblivna intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende nedlagd tid för 
arbete med planer. Nämnden har aviserat vid flera uppföljningar att så kommer att ske. 

Andra beslutet om byggbonus 

Av de 2 000 tkr medel som beviljats i år kommer 500 tkr att användas tillsammans med bidrag från 
Länsstyrelsen i ett projekt avseende en grönstråksutredning.  200 tkr kommer även att användas till en 
luftutredning. Dessa två projekt behöver upphandla konsulttjänster vilket kommer att ta tid. Dessa 
medel bedöms därför inte få något utfall 2018 utan behöver flyttas fram till 2019. 

550 tkr kommer att användas för att påbörja inventering av miljöfarliga områden. Oklart hur mtcket 
som kommer att förbrukas under 2018. 

750 tkr kommer att användas för att täcka upp underskottet för uteblivna intäkter från 
Samhällsbyggnadsnämnden avseende nedlagd tid för arbete med planer. Nämnden har aviserat vid flera 
uppföljningar att så kommer att ske. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2017-
08 

Utfall 2018-
08 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0  0  0 

Kostnad -623 -543 -1 091 -1 091 0 

Nettokostnad -623 -543 -1 091 -1 091 0 

Förvaltningen gemensamt      

Intäkt 133 55 1 500 100 -1 400 

Kostnad -5 493 -4 614 -8 570 -7 730 840 

Nettokostnad -5 360 -4 559 -7 070 -7 630 -560 

Livsmedelskontroll      

Intäkt 2 731 5 358 7 772 6 922 -850 

Kostnad -2 840 -5 819 -9 057 -8 957 100 

Nettokostnad -109 -461 -1 285 -2 035 -750 

Miljötillsyn      

Intäkt 3 846 3 456 6 100 6 200 100 

Kostnad -4 289 -7 707 -11 335 -11 435 -100 

Nettokostnad -443 -4 251 -5 235 -5 235 0 

Miljöstrategiska inkl. energi- 
och konsumentrådgivning      

Intäkt 1 175 1 803 2 594 2 494 -100 

Kostnad -3 718 -6 208 -10 840 -9 400 1 440 

Nettokostnad -2 543 -4 405 -8 246 -6 906 1 340 
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Tkr Utfall 2017-
08 

Utfall 2018-
08 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
Tkr 

Miljöstrategiska, Orangeriet 
(exkl. KLIV)      

Intäkt 729     

Kostnad -3 719     

Nettokostnad -2 990     

Budget- och skuldrådgivning      

Intäkt 325 993 1 376 1 476 100 

Kostnad -2 432 -3 059 -4 531 -4 731 -200 

Nettokostnad -2 107 -2 066 -3 155 -3 255 -100 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -228 -228 0 

Nettokostnad   -228 -228 0 

Totalt      

Intäkt 8 939 11 665 19 342 17 192 -2 150 

Kostnad -23 114 -27 950 -45 652 -43 572 2 080 

Nettokostnad -14 175 -16 285 -26 310 -26 380 -70 

Miljö- och konsumentnämnden 

Den politiska verksamheten bedöms hålla sin budget. Både personalkostnader och övriga kostnader har 
ett lägre utfall än periodens budget. 

 

Förvaltningen gemensamt  

Förvaltningsledning   
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Budgeterade intäkter för ersättning av förvaltningens arbete med diverse planer från 
Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 1 400 tkr bedöms inte kunna erhållas. Detta intäktsbortfall 
kompenseras med beviljat byggbonusmedel. Det löser finansieringsproblematiken för 2018 men inte 
för kommande år. 

Hyran för Nornan skulle uppgå till 250 tkr enligt Lokalförsörjningsförvaltningen men det visade sig 
senare vara felaktiga uppgifter. Hyresbudgeten kommer att överstiga budget med cirka 360 tkr. 

Utfallet på övriga kostnader är lågt i förhållande till budgeten och förklaras av att 1 950 tkr i 
byggbonusmedel ligger budgeterade centralt på förvaltningen. 1 400 tkr av dessa används för att 
kompensera intäktsbortfallet från Samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga 550 tkr avses användas 
för att kartlägga och utreda förorenade områden. I dagsläget är det oklart om dessa medel kommer att 
förbrukas under 2018 eller flyttas över till 2019. I denna prognos antas de förbrukas under året. 

Åtgärder 

Den ökade hyreskostnaden har förvaltningen ingen möjlighet att hämta hem. I samband med 
budgetarbetet 2018 äskade förvaltningen 250 tkr för Nornan som sedan visade sig kosta drygt 600 tkr. 
Nämnden kommer lyfta frågan i samband med bokslut 2018 samt budget 2019. 

Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i 
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bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019. 

Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnaderna ligger något under budget och beror på att juristtjänsten varit vakant några 
månader på grund av tjänstledighet. Bedömningen är att personalbudgeten kommer att hållas. 

Övriga kostnader ligger över budget och det är framförallt It-kostnaderna som är högre än beräknat. 
Kostnaderna för förstudien av ett nytt verksamhetssystem tillkommer och kommer att uppgå till 50 tkr. 

Totalt sett beräknas verksamhetsstöd överskrida sin budget med 200 tkr. 

Åtgärder 

Fördelning av vissa gemensamma kostnader som idag ligger på verksamhetsstöd men som 
avdelningarna har budget för . 

Analys av verksamheten 

En sjukskrivning har medfört att livsmedelsavdelningen inte haft någon administrativ resurs, varför en 
inhyrd administratör anlitas till och med årsskiftet. 

Arbetsbelastningen för administratörerna och övrig personal på avdelningen är hög just nu. 
Konsekvensen blir bland annat att handläggare/inspektörer får göra administrativa uppgifter själva. En 
risk- och konsekvensanalys avseende arbetsmiljön/arbetssituationen har genomförts och kommer att 
följas upp under hösten. 

Rekrytering av administratörer pågår, då en av de nuvarande administratörerna slutar och en går i 
pension. 

 

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Efter beslutet i Kommunfullmäktige om att tillämpa 2017 års taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan 
kommer inte tillståndsenhetens intäkter att hålla budget. Totalt intäktsbortfall under 2018 kommer 
uppgå till 1 100 tkr vilket är högre än själva budgetavvikelsen. Tillsammans med ersättning för nedlagd 
tid i form av extraarbete för handläggare och administrativ personal är behovet av ersättning 1 250 tkr. 
I budgetförslaget för 2019 är intäkterna för alkoholtaxan budgeterade utifrån utfallet enligt den 
ursprungliga taxan för 2018 vilket betyder att det är av stor vikt att den taxan som tas fram av nämnden 
och sedan ska godkännas av fullmäktige inbringar samma volym intäkter, om än med en annan 
fördelning per verksamhetsutövare. 

Livsmedelskontrollens intäkter kommer troligtvis att avvika mot budget med cirka 200 tkr. Det är såväl 
årsavgifter som timdebiterad tillsyn som är lägre jämfört med budget. Timtillsynen är händelsestyrd och 
varierar mellan åren och bedöms i år hamna på en lägre nivå jämfört med 2017. 

För avdelningen som helhet följer personalkostnaderna budgeten väl medan övriga kostnader har ett 
något lägre utfall och förväntas lämna ett överskott om cirka 100 tkr. 

Åtgärder 

Ny taxekonstruktion för alkoholtillsyn kommer att tas fram av nämnden under september 2018 för att 
sedan fattas beslut om i oktober. Därefter behöver fullmäktige fastställa taxan för att den ska kunna 
tillämpas 2019. 

Analys av verksamheten 

Flera sjukskrivningar, frånvaro för vård av barn samt inskolning av ny personal har tagit mycket tid 
under första halvåret. Tillståndsenheten ligger någorlunda i fas med planerat arbete men tobakstillsyn 
ligger efter. Alla enheter försöker ligga i fas då det gäller inkommande ärenden och handläggning av 
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olika tillstånd. Även timdebiteringar som är händelsestyrda ligger livsmedelskontroll i fas med. 
Tillståndsenheten har kommit bra igång med tillsynsbesöken under första halvåret. Cirka 140 
inspektioner gjordes. Båda enheter fick lägga mycket tid på introduktion av nyanställda och försöka 
hinna med ordinarie uppdrag som legat på de som slutat. Arbetssituationen är ansträngd även på grund 
av begränsade administrativa resurser på Verksamhetsstöd. 

 

Miljötillsyn  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Debiterade årsavgifter är periodiserade och avdelningen gör sannolikt ett underskott från årsbudget 
med ca 100 tkr, vilket är en mindre avvikelse av totalt debiterat belopp på närmare 4 000 tkr. 
Timdebiteringar beräknas överskrida budget med ca 200 tkr inom framförallt området enskilda avlopp 
som både ökat jämfört med föregående år och mot nuvarande budget. Anledningen är det kommit in 
många fler avloppsansökningar än beräknat och det är en effekt av flerårig avloppsinventering. Utfallet 
för debiterade avloppsinventeringar är däremot lägre jämfört med föregående period 2017 och når inte 
upp till budgeterad nivå. Viss del av de personella resurserna från avloppsområdet har istället fördelats 
åt tillsyn på årsbetalande verksamheter som också beskrivits i årets tillsynsplan från februari. 

Personalkostnaderna följer budgeten och prognostiseras att göra så även vid årets slut. Nästan 600 tkr 
av beviljade byggbonusmedel är budgeterade på avdelningen och beräknas användas för att finansiera 
en tillfällig tjänst. 

Övriga kostnader överskrider periodens budget något och beräknas även göra det vid årets slut. Det är 
framförallt IT-kostnader som varit för lågt budgeterade i förhållande till avdelningens storlek. 

En samlad bedömning är att avdelningen kommer att hålla sin budget förutsatt att avdelningen klarar 
av att genomföra den planerade tillsynen som genererar timdebiteringar. 

Åtgärder  

  

Analys av verksamheten 

Avdelningen har under våren haft personalomsättning och det har varit svårt att rekrytera 
miljöinspektörer med efterfrågad erfarenhet av miljöfarliga verksamheter. Nyanställningar ger alltid 
upphov till ett svinn i löpande tillsynsarbete beroende på att tid åtgår för introduktion, 
inlärningsperioder och längre handläggningstider. Avdelningen har fortsatt fokus på tillsyn på 
verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i myndighetsutövningen. Det 
som blir bortprioriterat är tillsyn på så kallade behovsprioriterad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd. Det innebär att några tusen verksamheter i kommunen med varierat tillsynsbehov, får 
nämnden ingen kännedom om. Exempel på sådana verksamheter är verkstadsindustrier, transportörer 
av avfall, diatermi, laserbehandlingar etc. Just nu pågår rekryteringsarbete för en inventerare på 
förorenade områden. Denna tjänst är tänkt att till en början finansieras inom ramen för nämndens 
tilldelade byggbonusmedel. 

 

Miljöstrategiska  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningens intäkter uppgår för perioden till 1 800 tkr mot budget 1 700 tkr. I intäktssumman ingår 
dock klimatkompensationsavgifter inbetalade av övriga förvaltningar och bolag med 180 tkr, medel 
som inte tillhör avdelningen eller förvaltningen. Dessa medel, tillsammans med de som ackumulerat 
finns inbetalda för tidigare år, 280 tkr ska användas till miljöåtgärder inom hela Borås Stad. Merparten 
av intäkterna avseende projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad har periodiserats då de 
slutrekvireras först efter årets utgång. Bedömningen är att dessa kommer att generera något mer i 
intäkter än vad som är budgeterat. Vi räknar pga personalbyte, inte med att hinna med budgeterade 
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intäkter inom projektet Sinfonia, de förskjuts till 2019 istället. För avdelningens tre LONA-projekt har 
375 tkr erhållits från Länsstyrelsen. Projekten kommer först igång under senare delen av hösten, vi har 
t. ex. vid tertialens utgång bara använt 15 tkr av tilldelade medel. Bedömningen är att vi redan nu 
behöver flytta 265 tkr till 2019. 

Avdelningens intäkter prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka -80 tkr jämfört med 
budgeten vid årets slut. 

• - 260  tkr Förskjutna intäkter Lona bidrag och Sinfonia samt utökade intäkter 
Landsbygdsutveckling Sjuhärad. 

• +180 tkr debiterade klimatkompensationsavgifter 2018 

Kostnaderna ligger lågt jämfört med periodens budget. Inom personalkostnader återfinns för perioden 
en avvikelse på 500 tkr beroende på vakanshållning vid årets början, glapp som uppstått i samband med 
personalrörlighet och sjukfrånvaro. Vidare har avdelningen blivit tilldelade 700 tkr i byggbonus som 
ännu inte hunnit upparbetas. För förra årets debiterade klimatkompensationsavgifter som flyttades 
över, 280 tkr, ingår i nämndbudgeten och då det ännu inte finns beslut om hur de ska fördelas eller 
användas påverkar det avdelningens resultat positivt. I övrigt följer kostnaderna budgeten väl. 

Åtgärder 

Planerade ersättningsrekryteringar är gjorda och avdelningen har full bemanning från september. 

Förbrukas inte klimatkompensationsavgifterna som totalt sett uppgår till 460 tkr (180 tkr+280 tkr) 
under året kommer dessa redovisas som ett överskott i bokslutet. Dessa medel behöver sedan, likt 
föregående år, att flyttas över till 2019. 

Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i 
bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019. 

Analys av verksamheten 

Verksamheten har trots personalomsättning fungerat väl. Störst ansträngning har det varit inom 
området fysisk planering, pga lång sjukfrånvaro och ersättningsrekrytering. Konsumentrådgivningen har 
minskat med en tjänst, men utan negativ påverkan på verksamheten, då efterfrågan på rådgivning 
minskat senaste halvåret, trots tillkommet uppdrag gentemot Tranemo kommun. 

 

Budget och skuldrådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen bedöms göra ett underskott i förhållande till budget på cirka 100 tkr. Anledningen till 
underskottet är att en handläggare valt att gå upp i tid vilket är möjligt i och med Borås stads heltid för 
alla. Personalbudgeten är lagd utifrån tjänstgöringsgrad och inte anställningsgrad vilket leder till att 
budgeten kommer att överskridas. Underskotten vägs dock upp till del av att intäkterna kommer att 
överskrida budgeten något. 

Åtgärder 

Avdelningen har små möjligheter att hämta in det förväntade underskottet då budgeten mestadels 
består av personalkostnader och andra fasta kostnader. 

Analys av verksamheten 

Avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med samma period året innan.  Fram 
till maj månad klarade vi att att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första 
besök inom 4 veckor. Antingen via den öppna mottagningen eller via en bokad tid efter inskickad 
blankett. På grund av en ökning av inkomna ärenden med cirka 20% under våren var avdelningen 
tvungen att lägga icke akuta ärenden på kö. Nya akuta ärenden tas om hand medan nya ärenden som vi 
bedömer inte är akuta, läggs i kö och tas om hand om allt eftersom. I dagsläget har vi 38 ärenden i kö. 
Ökningen har mattats av något under sommaren och det är svårt att veta hur många ärenden som 
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kommer komma in under hösten. Förhoppningen är att beta av kön under hösten, men med en 
kommande sjukskrivning och introduktion av en nyanställd så kommer det att bli svårt. Mycket beror 
på hur många ärenden som kommer in i höst. 

Den utåtriktade verksamheten fungerar väl och vi har haft föreläsningar bland annat på BREC 
(Boråsregionens etableringscenter), familjecentraler och gymnasieskolor. Samverkan med olika aktörer 
inom staden är viktig och fortgår löpande. 

Buffert 

Nämndens budget uppgår till 228 tkr och inget beslut har fattats om att fördela ut den eller delar av den 
till någon verksamhet. Om inte något sådant beslut fattas under året så kommer bufferten att medföra 
att nämndens resultat förbättras med samma belopp.  

5 Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika 
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning.  

6  Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal ärenden 2 358  2 482 

Antal händelser (Ecos) 10 554  11 145 

Antal delegationsbeslut. 589  552 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Måtten ligger i nivå ,eller högre, än motsvarande 
period 2017. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 

6.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal livsmedelsverksamheter 790 770 790 

Antal inspektioner 681 800 454 

Antal revisioner 43 100 50 

Antal delegationsbeslut 229 200 189 

Klagomål 34 50 44 

Registrering 63 100 55 
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Avdelningen för Livsmedelskontroll består av tre enheter: Livsmedelskontroll, Serveringstillstånd samt 
tobakstillsyn inklusive e-cigaretter och påfyllningsbehållare, kontroll av folköl samt vissa receptfria 
läkemedel. 

Livsmedelskontroll: Antalet genomförda inspektioner är betydlig lägre, men antalet genomförda 
revisioner är något högre jämfört med motsvarande period under 2017. Anledningen till det lägre 
utfallet på inspektioner är att enheten inte har haft full bemanning, att det finns två nya inspektörer på 
enheten samt en vikarie som anställdes under våren 2018. Enheten har prioriterat revisioner under 
första halvåret. Den sortens kontroller är mer tidskrävande och tar mer personalresurser i anspråk än 
vanliga inspektioner. Händelsestyrda ärenden såsom registreringar, antal beslut och klagomål ligger på 
ungefär samma nivå som under samma period 2017. Det gäller även antal registrerade verksamheter. 
Enheten har lagt något mer resurser på arbetet med vattenverken i staden än 2017.                                            
Utöver det används personal från livsmedelsavdelningen mer än de tidigare åren till andra tidskrävande 
arbetsuppgifter inom avdelningen och förvaltningen som t.ex. hjälp med behovsutredningar, 
introduktion av administrativt personal,  arbete med taxor, framtagande av statistik eller liknande. 
Något som är utöver det vanliga arbetet på avdelningen. 

Tillståndsenheten: I dagsläget finns det inga verksamhetsmått på enheten. Det finns en ambition att 
ta fram måtten inför 2019. Med tanke på att halva personalstyrkan är ny sedan i höstas 2017 har 
Tillståndsenheten fungerat bra under första halvåret 2018. Enheten ligger i fas då det gäller 
inkommande ansökningar och tillstånd. Det saknas fortfarande administrativt stöd till enheten. Det 
märks tydligt att det har blivit mycket mer administrationsarbete under andra tertialet 2018. 
Introduktionen av de två nya handläggare som har börjat på enheten i slutet på 2017 har varit lyckad. 
Enheten har deltagit vid fyra samordnade kontroller med andra myndigheter (Skatteverket, Polisen, 
Räddningstjänsten m.fl.) samt gjort cirka 140 inspektioner under första halvan av 2018, jämfört med 67 
inspektioner under hela 2017. 

Tobakstillsyn: I dagsläget finns det inga verksamhetsmått på enheten. Det finns en ambition att ta 
fram måtten inför 2019. Enheten arbetar bra utifrån de resurser som finns. Samarbetet tillsammans 
med andra myndigheter såsom Polisen,Tillståndsenheten samt Livsmedelskontroll fungerar bra. 
Enheten ligger i fas med inkommande ärenden. Projekt för "kontrollköp" har påbörjats. Enheten har 
arbetat fram både en tillsyns- och verksamhetsplan under första halvåret samt deltagit i diskussioner om 
taxan. 

6.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Antal delegationsbeslut 333 700 341 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

90 250 222 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

150 200 104 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

53 50 148 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 148 5 000 3 482 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 1 466 2 500 1 566 

Antal kundkontakter hälsoskydd 913 1 500 1 474 

Verksamhetens fokus ligger fortfarande på att tillsyn av årsbetalande verksamheter, vilket avspeglar sig i 
markant ökning av antal inspektioner och personliga möten inom områdena miljötillsyn och 
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hälsoskydd. Detta gäller även för antalet kundkontakter inom samma område. För området enskilda 
avlopp har tillsynstakten dragits ner vilket också beskrivits i årets tillsynplan. Trots det har antalet 
kundkontakter varit fler jämfört med föregående år. 

6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Konsumentkontakter 2 152 3 000 2 139 

Informationsaktiviteter. 34 100 78 

Konsumentkontakter 
Av de 2139 kontakttillfällen som varit fram till 31 augusti 2018 utgjordes 973 av konsumenträttsliga 
ärenden. Motsvarande mängd ärenden vid samma tidpunkt 2017 uppgick till 810. 

Informationsaktiviteter. 
Vi ser en trend i att våra utåtriktade aktiviteter ökar, 78 st aug 2018, jämfört med 34 st aug 2017, och en 
förändring från föreläsningar mot mindre gruppträffar. Föreläsningsmängden har halverats på ett år, 
men kompenseras av fler kompletterande utåtriktade aktiviteter, varav flera ligger i projektet 
Konsumentintegration. Av de 78 genomförda utåtriktade aktiviteterna utgörs 10 av föreläsningar. 

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Rådgivningskontakter 30 300 75 

Rådgivningskontakter 
Energirådgivningen har haft 75 rådsökande tom 31 augusti. Majoriteten av energirådgivningen (50%) 
avser solceller, därefter i fallande ordning värmepumpar, ventilation, eldrift och transporter. 
Differensen mellan mål och utfall förklaras till viss del av att flera rådsökanden söker råd i flera frågor. 
Antalet rådgivningar uppgår per 31 aug till 126. 
 
Energirådgivarna, som från 1 augusti är 1,5 till antalet, har också gjort rådgivningsinsatser på 
Norrbydagen och på Skördefesten. 

6.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 

Klientkontakter 1 537 3 000 1 968 

Förhandlingsärenden 315 490 336 

Informationsaktiviteter 36 50 43 
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Klientkontakter 
Jämfört med samma period föregående år så har klientkontakterna (telefonsamtal, spontanbesök, e-
post, informationsinsatser) ökat. Målvärdet kommer ändå sannolikt vara svårt att nå och det nåddes 
inte heller 2017. Måttet består av flera olika händelser och behöver ses över inför 2019. 

Förhandlingsärenden 
Inkomna ärenden har ökat jämfört med föregående år och följer även utvecklingen i övriga landet. Det 
är fler och fler som hamnar i privatekonomiska bekymmer och som behöver hjälp med att ta sig ur 
dessa. Antal ärenden i kö uppgår till 38 stycken jämfört med 7 stycken vid samma period föregående år. 

Informationsaktiviteter 
Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Målet för året 
kommer att kunna nås. Under hösten kommer inga nya insatser att starta upp, utan fokus kommer att 
vara på att upprätthålla redan etablerade kontakter och samarbeten. Anledningen till detta är att en 
medarbetare håller på att läras upp. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Tertialrapport 2 2018 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för 
perioden januari – augusti 2018 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem 
Stratsys och följer den kommungemensamma strukturen.  
 
Denna rapport ersätter den ordinarie månadsrapporten som förvaltningen lämnar till 
nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 2 2018 med helårsprognos 
och översänder den till Kommunstyrelsen.   
 
Miljö- och konsumentnämnden begär kompensation med 1 250 tkr för intäktsbortfall 
och merarbete med anledning av Kommunfullmäktiges beslut att tillämpa 2017 års 
taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan. 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 för Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan 2019 
och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.  
 

Ärendet 
I enlighet med de nya reglerna för intern kontroll redovisar Miljö- och 
konsumentnämnden riskanalys och plan för den interna kontrollen 2019 i samband 
med budget. 
 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska 
som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En riskanalys där 
sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras 
årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden.  
 
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern kontroll. COSO- 
modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om 
risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under 
kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden 
kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.  
 
Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop som 
genomfördes i januari. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om att ändra 
tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i syfte att tydligare koppla 
arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med riskanalys och intern kontroll 
gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och intern kontrollplan antogs av nämnden. 
Detta har gjort att 2018 års arbete har använts som grund inför 2019 års riskanalys 
och interna kontrollplan.  
 
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I planen specificeras riskbilden, vad 
som kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. Den interna kontrollen är en del 
i arbetet med ständiga förbättringar och att identifiera risker och aktivt finna 
förbättringsområden är en del av verksamhetsutvecklingen.  



 

 
 

Riskanalys 2019 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 
 

2 Regler för Intern kontroll 
 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
 

4 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja   

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

 Nej   

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs. 

6 Ja   

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk att den politiska intentionen som föreligger ett 
beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en annan 
innebörd än avsikten 
Beskrivning 
Uppföljning av politiska beslut 

9 Ja   
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Risk att en otydlig och genomhastad beslutsprocess 
av ordförande resulterar i missförstånd med felaktigt 
beslut som resultat 
Beskrivning 
Uppföljning av politiska beslut 

 Nej   

Risk att alla ledamöter/partier ej får alla utskick från 
förvaltningen 
Beskrivning 
Kontroll av beslutsunderlag. 

6 Ja   

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
 

16 Ja  Verksamhets- och tillsynsplaner 
Beskrivning 
Förvaltningens avdelningar har tagit 
fram verksamhetsplaner med 
prioriteringar för vad som ska göras 
2018 inom de befintliga ramarna. 
För Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden beslutat 
om tillsynsplaner vars syfte är att 
begränsa uppdraget. Miljö- och 
konsumentnämnden måste 
kontinuerligt synliggöra vad som 
prioriteras och vad som prioriteras 
bort samt konsekvenserna av detta 
för boråsarnas hälsa och miljö, t ex i 
hela budgetprocessen. 

5 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja   
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Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga 
lokaler etc. 
Beskrivning 
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning, utspridda 
lokaler etc. 

16 Ja  Extra lönemedel 
Beskrivning 
Förvaltningen har beviljats extra 
lönemedel för att kunna behålla 
kompetent personal och på så sätt 
minska svårigheten med att 
rekrytera kompetent personal. 

Dåliga lokaler 
Beskrivning 
Vi har lyft behovet av gemensamma 
lokaler till LFF. 

Nya handläggare 
Beskrivning 
Vid introduktion samt under 
upplärningsfasen görs inspektioner 
två och två 

 

Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet inte följs. 
Beskrivning 
Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i 
årsplaneringen. 

6 Ja   

6 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Ja   

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Ja   
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Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

4 Ja   

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

9 Ja   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas 
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls 
korrekt. 

6 Ja   

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

 Nej   

Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget utan 
att åtgärder vidtas. 

 Nej   

Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal och taxor inte följs. 
Beskrivning 
Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt 
antal timmar debiteras. 

6 Ja   

7 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 
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Verksamhetskontrolle
r 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

 Nej   

Posthantering/Diarief
öring 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att 
söka dokument. 

6 Ja   

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att beslut inte gäller vid överprövning. 

6 Ja   

Utskick av svarskort Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

3 Ja   

Inspektionsresultat Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

8 Ja   

Delegationsbeslut Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

6 Ja   

Besked om åtgärd Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

8 Ja   
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Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

8 Ja   

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

8 Ja   

Kontroll av leverans 
enligt 
verksamhetsplan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och lag. 

 Nej   

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet 
samt risk för arbetsmiljöstress. 
Beskrivning 
Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet 
samt risk för arbetsmiljöstress. 

12 Ja   

Dataskyddsförordning
en (GDPR) 

Risk att personuppgifter eller annan känslig 
information röjs. 
Beskrivning 
Kontroll att nytt regelverk kring persondataskydd, 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Det nya 
regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
börjar gälla i maj 2018 

12 Ja   

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s 

4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

23 16 24 17 
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3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 24 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens 

2019 
Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

22 20 19 

18 7 5 21 4 

3 2 

12 9 

8 6 1 

15 

14 13 11 

10 

1 17 4 2 



Miljö- och konsumentnämnden, Riskanalys 2019 9(10) 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens 

2019 
Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 Kommentar 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Kontanthantering  Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

    Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

6 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Inventarier  Risk för att brand och stöld uppstår.     Nej  

Verksamhetskontr
oller 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Posthantering/Dia
rieföring 

8 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

9 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Utskick av 
svarskort 

10 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Ja  

Inspektionsresulta
t 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Delegationsbeslut 12 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Besked om åtgärd 13 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Pågående 
ärenden i ECOS 

14 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Uppföljning 
budget månadsvis 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Dokumenthanterin
gsplan 

15 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens 

2019 
Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 Kommentar 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

16 Risk att service till kunder försämras, 
lägre effektivitet samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kompetens- och 
resursbrist 

17 Risk att förvaltningen inte klarar sitt 
uppdrag med avseende på svårigheter 
att rekrytera på grund av låg lön, få 
utbildade med relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Kontroll av 
styrdokument 

18 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Kontroll SAM 19 Risk att SAM-hjulet inte följs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Kontroll av avtal 
och taxor 

20 Risk att avtal och taxor inte följs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Förvaltningsöverg
ripande 

21 Risk att den politiska intentionen som 
föreligger ett beslut faller 
bort/misstolkas och beslutet får en 
annan innebörd än avsikten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

 Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar 
i missförstånd med felaktigt beslut som 
resultat 

    Nej  

22 Risk att alla ledamöter/partier ej får alla 
utskick från förvaltningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Dataskyddsförord
ningen (GDPR) 

23 Risk att personuppgifter eller annan 
känslig information röjs. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Måluppfyllelse 24 Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom ekonomiska ramar. 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  
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1 Inledning 
 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll att delegationsordningen efterlevs. Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Genomgång av alla 
styrdokument på APT 
under året. 

Varje år 

Förvaltningsöv
ergripande 

Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett beslut 
faller 
bort/misstolkas och 
beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska beslut Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej 
kan misstolkas 

Kontrolleras vid justering av 
nämndprotokoll 

Varje år 

Risk att alla 
ledamöter/partier 
ej får alla utskick 
från förvaltningen 

Kontroll av beslutsunderlag. Kontroll att utskick av handlingar når fram till 
alla mottagare 

Säkerställa korrekt 
kontaktinformation inför 
varje utskick 

Varje år 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

 Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att 
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna 

Ekonomisk- och 
verksamhetsuppföljning 
varje månad 

Varje år 
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3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Kompetens- 
och resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning, utspridda lokaler etc. 

Kontroll att förvaltningen har en fungerande 
personal-rekryteringsprocess och kompetent 
personal är på plats. 

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet 
inte följs. 

Kontroll att SAM utförs och följs upp 
månadsvis i årsplaneringen. 

Kontroll att SAM utförs och följs upp 
månadsvis i årsplaneringen. 

Kontroll att SAM-hjulet följs 
och gås igenom på 
förvaltningsmöten 
respektive APT, samt 
rapporteras i Stratsys. 

Varje år 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, ej egen attest. 

Stickprov 50 fakturor Varje år 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer. 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Kundfakturor-
avgiftsdebiterin
g 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel person. 

Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 

Stickprov 150 fakturor Varje år 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Kontroll att Borås Stads 
direktupphandlingsregler efterlevs. 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Varje år 

Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kontroll att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Varje år 

Kontroll av 
avtal och taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Posthantering/
Diarieföring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter 
att söka dokument. 

Rätt datum, inlagt i register, avslutade 
ärenden, arkiverat. 

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Delegationsbes
lut, skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att beslut inte gäller vid överprövning. Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har 
angetts. 

Stickprov 50 ärenden Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Utskick av 
svarskort 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Utskick av svarskort i ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar. 

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Inspektionsres
ultat 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Resultatet av en inspektion ska meddelas 
inom 20 arbetsdagar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Delegationsbes
lut 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Delegationsbeslut i tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 20 dagar efter 
kompletta handlingar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Besked om 
åtgärd 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Verksamhetsutövare som lämnar 
miljörapporter ska senast den 30 juni få 
besked om rapporten kommer att medföra 
någon åtgärd från nämndens sida. 

Komplett genomgång. Varje år 

Pågående 
ärenden i 
ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS Stickprov 50 ärenden Varje år 

Dokumenthant
eringsplan 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Genomgång av aktuell 
dokumenthanteringsplan. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Kontroll att 
lokaler är 
ändamålsenlig
a 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

Risk att service till kunder försämras, lägre 
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress. 

Kontroll att lokaler är ändamålsenliga. Kontinuerlig bevakning på 
antal anställda per rum, 
sammansträdesrum samt 
gemensamma 
mötesplatser. 

Varje år 

Dataskyddsföro
rdningen 
(GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Kontroll att nytt regelverk kring 
persondataskydd, dataskyddsförordningen 
(GDPR) följs. Det nya regelverket ersätter 
personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla i 
maj 2018 

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen 
uppfyller de nya kraven 

Kontroll av informationen i 
verksamhetssystemen med 
hjälp av inventeringsverktyg 

Varje år 
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Miljö- och energidepartementet 
Miljöprövningsenheten 
Astrid Öfverholm 
08-405 81 03 
astrid.ofverholm@regeringskansliet.se 

   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 16 29 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget 
”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivning” 

Remissinstanser 
1 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt  

2 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

3 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

4 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 

5 Mark- och miljödomstolen vid Umeås tingsrätt 

6 Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 

7 Boverket  

8 Energimarknadsinspektionen 

9 Fortifikationsverket 

10 Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

11 Försvarsmakten 

12 Försvarets materielverk 

13 Försvarets radioanstalt 

14 Folkhälsomyndigheten 

15 Kammarkollegiet 

16 Kemikalieinspektionen 

17 Kommerskollegium 

18 Konkurrensverket 
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19 Kustbevakningen 

20 Livsmedelsverket 

21 Luftfartsverket 

22 Länsstyrelsen i Stockholms län 

23 Länsstyrelsen i Uppsala län 

24 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

25 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

26 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

27 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

28 Länsstyrelsen i Kalmar län 

29 Länsstyrelsen i Gotlands län 

30 Länsstyrelsen i Blekinge län  

31 Länsstyrelsen i Skåne län 

32 Länsstyrelsen i Hallands län 

33 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

34 Länsstyrelsen i Värmlands län 

35 Länsstyrelsen i Örebro län 

36 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

37 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

38 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

39 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

40 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

41 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

42 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

43 Läkemedelsverket 

44 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

45 Post- och telestyrelsen 

46 Sametinget 

47 Sjöfartsverket 

48 Skogsstyrelsen 
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49 Socialstyrelsen 

50 Statskontoret 

51 Statens energimyndighet 

52 Statens geotekniska institut 

53 Statens jordbruksverk 

54 Statens veterinärmedicinska anstalt 

55 Strålsäkerhetsmyndigheten 

56 Sveriges geologiska undersökning 

57 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

58 Tillväxtverket 

59 Totalförsvarets forskningsinstitut 

60 Trafikverket 

61 Transportstyrelsen 

62 Affärsverket svenska kraftnät 

63 Blekinge tekniska högskola 

64 Chalmers tekniska högskola 

65 Göteborgs universitet 

66 Kungliga tekniska högskolan 

67 Luleå tekniska universitet 

68 Lunds universitet 

69 Stockholms universitet 

70 Sveriges lantbruksuniversitet 

71 Uppsala universitet 

72 Dalarna läns landsting 

73 Kalmar läns landsting 

74 Norrbottens läns landsting 

75 Stockholms läns landsting 

76 Alvesta kommun 

77 Borås kommun 

78 Dals-Eds kommun 
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79 Dorotea kommun 

80 Gävle kommun 

81 Hagfors kommun 

82 Halmstads kommun 

83 Huddinge kommun 

84 Härnösands kommun  

85 Jönköpings kommun 

86 Kiruna kommun 

87 Knivsta kommun  

88 Lomma kommun 

89 Lysekil kommun 

90 Motala kommun 

91 Nacka kommun 

92 Norbergs kommun 

93 Nordmalings kommun 

94 Olofströms kommun 

95 Oxelösunds kommun 

96 Piteå kommun  

97 Rättviks kommun 

98 Sandvikens kommun 

99 Sjöbo kommun 

100 Skellefteå kommun 

101 Sotenäs kommun 

102 Stockholms kommun 

103 Säffle kommun 

104 Vårgårda kommun 

105 Åre kommun 

106 Advokatfirman Åberg & Co AB 

107 Alrutz’ Advokatbyrå AB 

108 Avfall Sverige  
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109 Boliden AB 

110 Branschföreningen Svensk Torv 

111 Byggmaterialindustrierna  

112 Cementa AB 

113 De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk förening 

114 Doggy AB 

115 El-kretsen 

116 Ekokem 

117 Energiföretagen Sverige 

118 Energigas Sverige 

119 Enviloop AB 

120 Föreningen Foder och Spannmål 

121 Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige 

(SveMin) 

122 Företagarna 

123 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

124 Gjuteriföreningen 

125 Grafiska företagen 

126 Hela Sverige ska leva 

127 Hjelmco Oil AB 

128 Hushållningssällskapet 

129 Hästnäringens Nationella Stiftelse 

130 Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

131 Jernkontoret 

132 Jordägareförbundet 

133 Jägarnas Riksförbund 

134 Lantbrukarnas riksförbund  

135 Livsmedelsföretagen 

136 Matfiskodlarna 

137 Regelrådet 
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138 Regionförbundet Sörmland 

139 Skogsindustrierna 

140 Structor Miljöbyrån 

141 Svensk Energi 

142 Svensk Fågel 

143 Svensk Mink 

144 Svensk Ytbehandlingsförening  

145 Svensk Vattenkraftförening 

146 Svensk Vindenergi 

147 Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 

148 Svenska Träskyddsföreningen 

149 Svenska Botaniska Föreningen 

150 Svenska byggnadsvårdsföreningen 

151 Svenska Jägareförbundet 

152 Svenska Naturskyddsföreningen 

153 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 

154 Svenska samernas riksförbund 

155 Svenska skaldjursodlares producentorganisation (SSPO) 

156 Svenska Skyttesportsförbundet 

157 Svenska Ägg 

158 Svenskt Näringsliv 

159 Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 

160 Sveriges Byggindustrier 

161 Sveriges Färgfabrikanters Förening  

162 Svenska Fåravelsförbundet 

163 Sveriges Hamnar 

164 Sveriges Kommuner och Landsting 

165 Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 

166 Sveriges Lammköttsproducenter 

167 Sveriges textil och modeföretag, TEKO 
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168 Sveriges Tvätteriförbund 

169 SWECO 

170 Swedavia AB 

171 Swedegas AB 

172 Teknikföretagen 

173 TMR 

174 Tranås Skinnberedning AB 

175 Tyréns AB 

176 Vattenfall AB 

177 Världsnaturfonden i Sverige 

178 WSP Sverige AB 

179 Återvinningsindustrierna  

 

Under 2017 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå vilka 

miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om 

betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall. Denna bedömning 

påverkar i sin tur tillämpningen av bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om 

en verksamhet alltid ska omfattas av de mera långtgående och formaliserade 

kraven i 6 kap. miljöbalken på det som numera benämns specifik 

miljöbedömning eller om den bör genomgå en särskild bedömning av 

behovet av att omfattas av dessa krav.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på Naturvårdsverkets 

redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och 

åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”. Redovisningen 

remitteras i alla delar utom vad gäller förslaget i fråga om anmälningspliktiga 

vattenverksamheter (förslag till ändring i förordning (1998:1388) om 

vattenverksamheter). 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 

26 oktober 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange 

diarienummer M2017/03195/Me och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  
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Frågor under remisstiden besvaras av Astrid Öfverholm tel. 08-405 81 03.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta.  

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.   

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas 

ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. För att 

sammanställningen ska bli lättare att hantera uppmuntras remissinstanserna 

att vara tydliga i sina svar vad gäller om synpunkterna är generella eller om 

de hänför sig till ett särskilt kapitel eller verksamhetskod. 

  

 

 

Magnus Blücher 

Departementsråd 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Lisa Bindgård, 033-35 31 82 
lisa.bindgard@boras.se 
 
Sofia Törnqvist, 033-35 30 44 
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sofia.tornqvist@boras.se 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss – Naturvårdsverkets redovisning av regerings-
uppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder 
utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning” 
Diarienummer 2017/03195/Me 

Sammanfattning 
Naturvårdsverket fick under 2017 i uppdrag av regeringen att föreslå vilka miljöfarliga 
verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska 
bedömas från fall till fall. Detta är ett led i att säkerställa att Sverige uppfyller EU:s 
MKB-direktiv. Att en verksamhet eller åtgärd antas medföra betydande miljöpåverkan 
innebär att en miljökonsekvensbedömning behöver göras i ansökningsprocessen för 
tillstånd. 
 
Sammantaget kommer förslaget innebära att färre tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-verksamheter) än idag alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär även att tillsynsmyndigheten, d.v.s. kommunen, i 
större utsträckning behöver ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan för 
anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter). Detta innebär ett något ökat 
resursbehov vid handläggning av anmälningsärenden. Den ökade hanläggningstiden 
kan finansieras genom den vanliga taxan. Antalet anmälningsärenden som 
Miljöförvaltningen, Borås Stad, hanterar per år är vanligtvis ganska få (mindre än tio 
de senaste tre åren). 
 
Naturvårdsverkets bedömning är att dessa förändringar kan genomföras med ett 
bibehållet miljöskydd. Förslaget innebär sammantaget att företagens administrativa 
börda och kostnader kopplade till detta minskar något. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Naturvårdsverkets förslag enligt 
redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder 
utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”. 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket fick under 2017 i uppdrag av regeringen att föreslå vilka miljöfarliga 
verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra betydande miljö-
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påverkan, samt för vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska 
bedömas från fall till fall. 
 
Uppdraget har avgränsats i dialog med Miljö- och energidepartementet och Havs- och 
vattenmyndigheten till att omfatta författningsförslag avseende: 

- 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966), 
- 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

samt 
- 20 och 23 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. 

 
Den utgångspunkt som Naturvårdsverket har haft är, att om det inte är motiverat för 
att uppnå ett tillräckligt miljöskydd, ska det inte ställas mer långtgående krav än vad 
som följer av MKB-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU 
av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt). 
 
Ett viktigt syfte med uppdraget har varit att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-
direktivet. Enligt detta ska verksamheter eller åtgärder som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan genomgå en miljökonsekvensbedömning, i syfte att skydda 
miljön. I bilaga I i MKB-direktivet listas de projekt som antas medföra betydande 
miljöpåverkan och där tillståndsplikt är obligatorisk. I bilaga II redovisas de projekt 
där frågan om betydande miljöpåverkan behöver utredas från fall till fall. Samtliga 
bedömningar av projektet i bilaga II ska utgå från kriterier som listas i MKB-
direktivets bilaga III. 
 
Sverige har idag i många fall strängare krav på tillståndspliktiga verksamheter än vad 
som anges i MKB-direktivet. Vidare skiljer sig indelning och tröskelvärden många 
gånger åt mellan direktivet och de bestämmelser som följer av miljöprövnings-
förordningen. Detta skapar en svårighet i att jämföra en bestämmelse i miljö-
prövningsförordningen med projekt som listas i MKB-direktivets bilagor. 
 
Naturvårdsverket har därför gjort en bedömning av i vilken utsträckning de 321 
bestämmelserna som finns i miljöprövningsförordningen motsvarar projekt i MKB-
direktivets bilaga I och/eller II. Dessa bestämmelser har delats in i följande tre 
kategorier: 

- Alltid betydande miljöpåverkan (BMP) 
- Behovsbedömning 
- Inga krav (endast C-verksamheter ingår i denna kategori) 

 
För bestämmelser som omfattar verksamheter som kan motsvara projekt på både 
bilaga I och bilaga II har Naturvårdsverket i vissa fall funnit att det är motiverat att 
ställa olika krav på olika verksamheter som omfattas av en och samma 
bestämmelse. 
 
Kategoriseringen av vattenverksamheter har i huvudsak gjorts på samma sätt som för 
de miljöfarliga verksamheterna. 
 
Bedömningen har resulterat i ett förslag från Naturvårdsverket som innebär att totalt 
75 bestämmelser av de 321 stycken som finns i miljöprövningsförordningen påverkas. 
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15 bestämmelser för A-verksamheter, respektive 39 bestämmelser för B-verksamheter 
(tillståndspliktiga verksamheter) byter kategori. Merparten av dessa flyttas från 
kategorin ”Alltid BMP” till kategorin ”Behovsbedömning”. 
 
För C-verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter) innebär förslaget att 19 
bestämmelser flyttas från kategori ”Inga krav” till ”Behovsbedömning”. Detta 
innebär att större hänsyn behöver tas av tillsynsmyndigheten till de omständigheter 
som anges 10-13 § i miljöprövningsförordningen. Arbetsbördan för att handlägga 
anmälningsärenden kommer därmed troligtvis att öka, då tillsynmyndigheten, d.v.s. 
kommunen, enligt dessa paragrafer ska bedöma om verksamheten behöver 
tillståndsprövas. 
 
Naturvårdsverkets förslag innebär att de svenska reglerna närmar sig MKB-direktivets 
kategorisering av verksamheter. Naturvårdsverkets bedömning är att dessa för-
ändringar kan genomföras med ett bibehållet miljöskydd. 
 
Sammantaget kommer förslaget att innebära att färre tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter än idag alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan och att 
tillsynsmyndigheten i större utsträckning behöver ta ställning i frågan om betydande 
miljöpåverkan för C-verksamheter. Förslaget innebär även att företagens 
administrativa börda minskar något. 
 
Gällande vattenverksamheter föreslår Havs- och vattenmyndigheten att den 
nuvarande förteckningen över vilka vattenverksamheter som alltid ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan ersätts med en ny förteckning som är nästan identisk med 
förteckningen över vattenverksamheter i MKB-direktivets bilaga I. 
 
Vidare föreslår Havs- och vattenmyndigheten att tillsynsmyndigheten ska ta ställning 
till frågan om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan för samtliga 
vattenverksamheter som är anmälningspliktiga enligt 19 § förordning om vatten-
verksamhet. Havs- och vattenmyndighetens förslag bedöms varken innebära några 
betydande merkostnader eller besparingar för vare sig myndigheter eller 
verksamhetsutövare. Man bedömer vidare att miljöskyddet bibehålls. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på Naturvårdsverkets förslag då det minskar den 
administrativa bördan något för verksamhetsutövare och inte försämrar det 
miljöskydd som vi redan har landet och i Borås kommun. 
 
Förslaget kommer att innebära att länsstyrelser och kommuner oftare behöver 
bedöma om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan eller inte. Detta gäller 
både för anmälningspliktiga (C-verksamheter) och tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (A- och B-verksamheter). 
 
Förvaltningen vill trycka på behovet av en bra vägledning för behovsbedömning av 
betydande miljöpåverkan för anmälningspliktiga verksamheter då detta fortfarande 
kommer att ske relativt sällan. Bra vägledning ökar chansen att verksamheter och 
åtgärder bedöms lika oberoende av vem som genomför bedömningen. 
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
I och med Naturvårdsverkets förslag implementeras EU:s MKB-direktiv i svensk lag, 
vilket är ett krav. Förslaget innebär också att något strängare miljökrav ställs än vad 
som är nödvändigt enligt direktivet. Detta för att behålla den nivå på miljöskydd som 
vi redan har i Sverige till följd av tillståndsplikt för alla A- och B-verksamheter. 
Miljöskyddet kopplat till miljöfarliga verksamheter i kommunen kommer alltså inte att 
försämras om förslaget går igenom. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Verksamhetsutövare: För nya anmälningspliktiga verksamheter innebär förslaget 
generellt en större administrativ börda och ökade kostnader då fler verksamheter än 
idag kommer att behöva genomgå en specifik miljöbedömning och söka tillstånd. 
För tillståndspliktiga verksamheter minskar den administrativa bördan och 
kostnaderna då färre verksamheter kommer att behöva göra en specifik miljö-
bedömning. Totalt sett uppskattar Naturvårdsverket att kostnaderna för verk-
samhetsutövarna kommer att minska något i och med förslaget. Detta borde gälla 
även för verksamhetsutövarna i Borås kommun. 
 
Att fler verksamheter än idag behöver genomgå en bedömningsprocess innebär dock 
större osäkerheter för verksamhetsutövarna i hur lång tid anmälnings-/ 
tillståndsprocessen tar och hur mycket den kostar. 
 
Förvaltningen: I och med förslaget kommer förvaltningen att behöva bedöma fler 
anmälningspliktiga verksamheter med avseende på betydande miljöpåverkan. 
Bedömningen görs av handläggaren och kommer att ske inom ramen för den 
ordinarie handläggningstiden på sex veckor. Handläggningstiden kan finansieras med 
avgifter enligt kommunens gällande taxa liksom övrig handläggning av 
anmälningsärendet. Det är värt att nämna att antalet anmälningsärenden för nya 
miljöfarliga verksamheter som inkommer till förvaltningen är begränsat. De senaste 
tre åren har mindre än tio anmälningar handlagts och förslaget bedöms därför få liten 
inverkan på förvaltningens resursbehov. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Förslaget bedöms innebära små sociala konsekvenser för Borås kommun. 
Verksamheter och privatpersoner som anses vara särskilt berörda av nya 
tillståndspliktiga verksamheter kommer att få möjlighet att uttala sig i 
bedömningsprocessens samråd i större utstäckning än idag. 

Agneta Sander Lisa Bindgård  Sofia Törnqvist 
Miljöchef Miljöinspektör  Miljöinspektör 
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Bilaga 
”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvens-
beskrivning” (skrivelse från Naturvårdsverket med tre tillhörande bilagor) 
 

Beslut skickas till 
Miljö- och energidepartementet 



Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 
 
 
Kapitel 2 - Jordbruk Gällande 

rätt 
MKB-

direktivet 
NV 

förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i gäller för 
anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för 
fjäderfän,  2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller  3. mer 
än 750 platser för suggor. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
17, samt 

bilaga II pkt 
1e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Bilaga I omfattar anläggningar för 
djurhållning av fjäderfä eller av svin med mer än a) 85 000 platser för gödkycklingar, 60 000 platser 
för hönor, b) 3 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), eller c) 900 platser för 
suggor. Bilaga II omfattar anläggningar för intensiv djuruppfödning (projekt som inte omfattas av 
bilaga I). Förslaget innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin 
"Alltid BMP".  Samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden är av 
betydande omfattning. Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp till luft (bl.a. 
klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från gödselhantering. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, 
men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin 
"Alltid BMP" är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för 
anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.     
Med en djurenhet avses   1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv 
upp till en månads ålder,  2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder,  3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,  4. en 
häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio 
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
1e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II punkt 1e (Anläggningar för intensiv 
djuruppfödning (projekt som inte omfattas av bilaga I)). Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form 
av utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från 
gödselhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan dock variera dels beroende på 
lokalisering, dels beroende på verksamhetens omfattning och utformning. Vi föreslår därmed att 
frågan om verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska avgöras i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 2 - Jordbruk Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för 
anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad.     Med en djurenhet avses   1. 
en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,  2. 
sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,  3. tre 
övriga nöt, sex månader eller äldre,  4. tre suggor eller betäckta 
gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,  5. tio 
slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,  
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,  7. tio 
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar,  8. etthundra kaniner,  9. etthundra värphöns 
eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,  10. tvåhundra 
unghöns upp till sexton veckors ålder,  11. tvåhundra 
slaktkycklingar,  12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,  13. femton 
strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder,  14. tio får eller getter, sex 
månader eller äldre,  15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder, eller  16. i fråga om andra djurarter, det antal 
djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.     
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet 
djur.     Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller endast avser renskötsel. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Inga krav 

Verksamheten bedöms inte omfattas  av MKB-direktivet. I MKB-direktivets Bilaga II ingår 
anläggningar för intensiv djuruppfödning som inte omfattas av bilaga I. "Intensiv djuruppfödning" 
definieras inte i MKB-direktivet. Verksamheterna som omfattas av denna verksamhetskod är av 
mindre omfattning än verksamheterna med koderna 2:1 och 2:2. Verksamheterna bedöms till följd 
av sin begränsade storlek, inte falla under begreppet "intensiv djuruppfödning". Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är liten. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på 
skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för 
uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
1b och 1d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån direktivets kriterier i Bilaga III 
bedöms att verksamheter av detta slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 3 - Fiskodling och övervintring av fisk Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling 
eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
1f 

Behovs-
bedömning 

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Begreppet "intensiv fiskodling" definieras 
inte i direktivet. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 93:10 bör intensiv fiskodling kunna 
definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden med utfodring 
av fisk".  Verksamhetsbeskrivningen i 3:1 bedöms därmed omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets 
urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte de allra flesta 
fall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av föroreningar och störningar med avseende på 
näringspåverkan i sjöar, vattendrag och havsmiljön. Miljöpåverkan från fiskodlingar kan, i flera 
avseenden, jämföras med den från avloppsreningsverk. Miljöpåverkans omfattning beror bl.a. på 
utformningen av verksamheten och recipientens känslighet. Vi bedömer därför att det bör göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet  kan antas medföra betydande. Kategoriseringen 
innebär en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för 
fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
1f 

Behovs-
bedömning 

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets bilaga II. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 
93:10 bör intensiv fiskodling kunna definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under 
kontrollerade förhållanden med utfodring av fisk".  Verksamhetsbeskrivningen i 3:2 bedöms därmed 
omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta 
slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av 
föroreningar och störningar med avseende på näringspåverkan. Det bör därför göras en bedömning i 
varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheten 
är anmälningspliktig och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen 
ovan. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för 
täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större 
än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning 
(2016:999). 

Alltid BMP bilaga I pkt 
19 Alltid BMP Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför  placeras i kategorin "Alltid BMP". 

Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för 
täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större 
än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad.  

Alltid BMP bilaga I pkt 
19 Alltid BMP Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför  placeras i kategorin "Alltid BMP".  

Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för 
täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte   
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln,  2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 
§, eller  3. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. Förordning (2016:999). 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

bilaga I pkt 
19 och 

bilaga II pkt 
2a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är  a) 
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår 
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår 
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för 
husbehov.  I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter 
utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används dock ordet 
"Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan ytterligare 
språkversioner  har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att miljöpåverkan från 
täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med Kommissionens 
vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten  att alla sådana projekt som riskerar ”betydande 
miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en bedömning. Det 
innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. Mot bakgrund 
av detta tolkar  vi direktivet och  Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of definitions of 
project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av direktivet.  Vi gör 
bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör även fortsättningsvis 
bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning  överstiger de tröskelvärden som anges ovan,kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer 
vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre omfattning kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan kan antas bör 
därför göras i varje enskilt fall.  Förslaget går längre än MKB-direktivet men innebär ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller 
för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.  

Inga krav 

bilaga I pkt 
19 och 

bilaga II pkt 
2a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är  a) 
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår 
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår 
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för 
husbehov.  I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter 
grustäkter utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används 
dock ordet "Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan 
ytterligare språkversioner  har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att 
miljöpåverkan från täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med 
Kommissionens vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten  att alla sådana projekt som 
riskerar ”betydande miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en 
bedömning. Det innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. 
Mot bakgrund av detta tolkar  vi direktivet och  Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av 
direktivet.  Vi gör bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör 
även fortsättningsvis bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning  överstiger de tröskelvärden 
som anges ovan, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i 
kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre 
omfattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om 
betydande miljöpåverkan kan antas bör därför göras i varje enskilt fall.  Förslaget går längre än MKB-direktivet 
men innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller 
för täkt för markinnehavarens husbehov av   1. mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd berg,  2. torv med ett 
verksamhetsområde större än 5 hektar, eller   3. mer än 
50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:999). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
2a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a. och 3f. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller 
för anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter   1. inom område som 
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller  2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs 
på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan 
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller 
för anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för 
utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.  

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
14 samt 

bilaga II pkt 
2e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse 
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per 
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas 
av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid 
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall . Det huvudsakliga skälet är att det här är fråga om verksamhet i de 
fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för 
utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden 
än de som avses i 8 §.  

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
14 och 

bilaga II pkt 
2e 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse 
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per 
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas 
av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid 
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall .  Betydande miljöpåverkan kan antas avseende omfattningen av det avfall 
som alstras samt för föroreningar och störningar, t.ex. läckage eller spill av olja eller gas, samt dessas effekter 
på omgivning, t.ex. på mark, grund- och ytvatten. Utvinning förutsätter sannolikt också etablering av 
infrastruktur och transportarbete med betydande miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige 
för närvarande. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller 
för industriell tillverkning av briketter av kol eller 
brunkol.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II pkt 
3f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och finns förtecknad i MKB-direktivets bilaga II, pkt. 3f. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men 
inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller 
för gruvdrift eller  gruvanläggning för brytning av malm, 
mineral eller kol, om verksamheten  inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
19, samt 

bilaga II pkt 
2a och 2b 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 19, samt bilaga II, pkt 2a och 2b. Vi bedömer att 
underjordisk gruvdrift och dagbrott, som omfattas av direktivets bil. II pkt 2a och 2b, bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". Skälet till det är att även en underjordisk gruva och ett dagbrott av mindre storlek än den 
angivna i direktivets bilaga I, pkt 19, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan. Projektens 
karakteristiska egenskaper är att de ofta är av stor omfattning, både vad gäller det fysiska område som tas i 
anspråk samt själva utvinningen och hanteringen av det utvinningsavfall som oftast uppstår. Vidare innebär 
projekten utnyttjande av naturresurser, både i form av den utvinning som projektet avser samt genom de 
vatten-, energi- och materialresurser som behövs för projektets genomförande. Projekten alstrar oftast 
utvinningsavfall i omfattande mängder som hanteras i avfallsanläggningar. Avfallsanläggningarna i sin tur kan, 
beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning, kräva kvalificerade 
efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller miljö, på kort och lång 
sikt. Utvinningen medför oftast föroreningar eller störningar, ex. i form av bortledning av vatten från gruvan, 
vilket leder till en grundvattensänkning och att gruvvattnet behöver släppas ut på annan plats ovan jord. Detta 
vatten är många gånger förorenat av sprängämnesrester (kväve i olika förekomstformer med varierande 
toxicitet), samt vittringsprodukter (till exempel svavel och tungmetaller) från de bergytor som frilagts. 
Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH/högt pH, innehåll 
av tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.).     
Projekten ger väsentlig påverkan på luft genom damning från hanteringen av utvunnet material och avfall, 
samt från transporter. Även utsläpp från transporter och avgång av detonerat sprängmedel kan ge påverkan 
på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller, vibrationer/skakningar, sättningar och luftstötvågor 
som väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för stenkast vid 
sprängning och även risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är 
exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska 
egenskaper.    
Projektens lokalisering beror av mineraliseringens läge. Användningen av området för själva utvinningen har 
prövats i bearbetningskoncessionen. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av 
projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild 
uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, 
områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden 
enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens 
lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för 
rennäring.    
Effekterna av projekten berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande 
karaktär. Effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. ingrepp i marken som inte är återställbara, 
avfallsanläggningar som ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte 
får äventyras av framtida ingrepp i området, etc. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

12 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller 
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II pkt 
4k Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när 
det gäller rostning, upphov till avfall med höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med 
utnyttjande av naturresurser genom de vatten-, energi- och materialresurser som behövs för deras 
genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt 
pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära 
deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge väsentlig påverkan på luft genom utsläpp av till 
exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser, eller via damning från hanteringen av råvara och 
tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara, tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på 
luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön. 
Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid 
projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga 
karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i närheten av utvinningsområdet, men behöver 
inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste dock 
beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på 
våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är 
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EU-
direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har 
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort geografiskt område och kan i 
några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående 
verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av effekter består under 
avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket stor lakbarhet och 
effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller 
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm för provändamål.  

Alltid BMP bilaga II pkt 
4k Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning av huruvida miljöpåverkan av en anläggning för enbart rostning och sintring för 
provändamål är betydande skiljer sig inte från den bedömning som görs av en anläggning enligt 12 §. Det 
förefaller nämligen relativt osannolikt att en sådan investering skulle göras utan att verksamheten har en 
omfattning och varaktighet som kan liknas vid verksamheter enligt 12 §. En bedömning från fall till fall (enligt 
bilaga III i MKB-direktivet) skulle därför i de allra flesta fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när det gäller rostning, upphov till avfall med 
höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med utnyttjande av naturresurser genom de vatten-, 
energi- och materialresurser som behövs för deras genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge 
upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka 
närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm 
kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge 
väsentlig påverkan på luft genom luftutsläpp av till exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser, 
eller via damning från hanteringen av råvara och tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara, 
tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som 
väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband 
med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon 
fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i 
närheten av utvinningsområdet, men behöver inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som 
antas bli påverkade av projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns 
tålighet, med särskild uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat 
och nationalparker, områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning 
(särskilda skyddsområden enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer 
som i unionens lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, 
kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort 
geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt 
relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av 
effekter består under avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket 
stor lakbarhet och effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

14 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller 
för anläggning för  annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och  sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 2e Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin 
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Bedömningen grundar sig i att till projektens 
karakteristiska egenskaper hör att de oftast har en stor omfattning (produktionsmängder) och är förknippade 
med utnyttjande av naturresurser i form av de vatten-, mark-, energi- och materialresurser som behövs för 
projektets genomförande. De genererar avfall i omfattande mängder som oftast hanteras i 
avfallsanläggningar, med t.ex. dammkonstruktioner, vilka tar stora markområden i anspråk. 
Avfallsanläggningarna i sin tur kan, beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning, 
kräva kvalificerade efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller 
miljö, på kort och lång sikt. Avfallsanläggningarna ska också bedömas utifrån om de kan utgöra en 
riskanläggning eller inte (enligt 10§ förordningen (2013:319) om utvinningsavfall), vilket i sig indikerar att det 
kan finnas betydande risker för människors hälsa och miljön som måste belysas samt hanteras. Bearbetning 
eller anrikning medför oftast föroreningar eller störningar, t.ex. i form av förorenat processvatten. Det kan 
också medföra damning från såväl hantering av malm som från avfallsmagasinen. Verksamheterna kan ge 
upphov till risk för olyckor vid hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Hanteringen av avfall från 
bearbetning eller anrikning kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH, innehåll av 
tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, 
våtmarker, etc.). Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön. 
Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga 
karakteristiska egenskaper. Projektens lokalisering är ofta på eller i direkt anslutning till utvinningsområdet. 
Andra lokaliseringar förekommer dock. Vidare är lokaliseringen av avfallsupplag och avfallsmagasin av stor 
betydelse att bedöma, till exempel så att de hydrogeologiska förutsättningarna är lämpliga och att 
okontrollerad spridning av t.ex. lakvatten från avfallsanläggningarna m.m. inte kan ske. Miljöns känslighet i de 
geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste också beaktas, i synnerhet vad beträffar 
den naturliga miljöns tålighet och övriga aspekter. Detta i likhet med vad som har framförts för bestämmelsen 
i 11 § ovan. I många fall berörs även för dessa projekt marker som är av riksintresse för rennäring. Effekterna 
av projektet berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär. 
Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten 
avvecklas. Andra delar av effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. avfallsanläggningar som 
ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte får äventyras av 
framtida ingrepp i området, etc. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 4 - Utvinning, brytning och 
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 
mineral, berg, naturgrus och annat 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller 
för provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och 
sintring. 

Alltid BMP 
bilaga II, 
pkt 2a, b 
(och e) 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a, 2b (och 2e). Vi bedömer att de bör räknas till 
kategorin "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta 
fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Vi gör den bedömningen främst mot 
bakgrund av att projekten ofta tar nya, oexploaterade områden i anspråk, kan medföra irreversibel påverkan 
på områden och generera utvinningsavfall som behöver särskild hantering för att inte ge lakvatten som 
behöver tas om hand eller andra negativa miljöeffekter. Avfallshanteringsplan ska också finnas om 
verksamheten ger upphov till utvinningsavfall. Vidare kan projekten medföra att nya och större ytor på 
berg/malmytormaterial friläggs eller skapas som i sin tur kan ge upphov till spridning av förorenat vatten (med 
till exempel lågt/högt pH, metaller). Vatten (yt- eller grundvatten) kan behöva ledas bort från det provbrutna 
området och behöva släppas ut på andra närliggande ytor. Även rester från sprängmedel, när sådana använts, 
kan förorena vattnen (kväve i olika förekomstformer med varierande toxicitet). Störningar i övrigt kan också 
förekomma, i likhet med det som beskrivits för utvinning enligt verksamhetskod 13.10, se vad som beskrivits 
för 11 § ovan. Det bör också framhållas att nyetableringar av till exempel infrastruktur (vägar, uppläggsytor, 
etc.) kan behövas för projektens genomförande. Sådana tillkommande verksamheter kan i sig orsaka 
störningar och effekter som behöver bedömas tillsammans med projektens påverkan. Prövningspunkten 
omfattar även provbearbetning eller anrikning som även den kan medföra störningar i likhet med vad som 
beskrivits för 14 § ovan. Vidare berör effekterna av projektet oftast ett område som inte tidigare har 
påverkats av vare sig aktuell eller annan verksamhet. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den 
pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas, medan andra delar av effekterna är till stor del 
varaktiga och irreversibla. Även miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av 
projekten måste beaktas, i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet 
på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är 
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EU-
direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har 
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt 
betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för rennäring. Förslaget 
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller 
för anläggning för utvinning av asbest. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
5 Alltid BMP Verksamheteterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5, vilket innebär att de ska placeras i kategorin 

"Alltid BMP".  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller 
för djupborrning;  som inte är tillståndspliktig enligt 8 
eller 9 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 2d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 2d. Borrning för att undersöka markens bärighet 
omfattas dock inte av direktivet, men vi bedömer att det miljömässigt inte vara någon större skillnad mellan 
sådan verksamhet och annan djupborrning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta.  Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget 
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10-i gäller för slakteri 
med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri 
med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 
500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för 
slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 
7 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7f. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b 

och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b 

och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.    
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II 
punkt  7a, 
7b och 7h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a, 7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt 
nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd 
av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri 
för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
energianvändning, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller, alstrande av avfall, 
risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av  
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än  a) 600 ton 
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller  b) 300 ton per dygn i övriga fall.   
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
7a, 7b, 7d, 
7e, 7g och 

7i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b, 7d, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst 
helt nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta 
bl.a. till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till 
vatten och luft, buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar (t.ex. kafferosterier och bryggerier) 
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

  



  14(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.95 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, 
glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b, 
7e, 7g och 

7i. 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a, 
7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt 
nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. 
till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten 
och luft, buller, alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten 
i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan 
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt 
fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.101 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 8 §,  2. endast avser kvarnprodukter, glass, 
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a, 7b, 
7e, 7g och 

7i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a, 7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst 
helt nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall och risk för 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller för 
framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, i 
enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av användning av 
energi, utsläpp till luft (stoft, damning), buller, alstrande av avfall och störningar från trafik. 
Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor 
betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk 
rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer 
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,  2. högst 10 
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn 
som i antal ton överstiger animalievärdet,  b) per kalenderår som 
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten.    Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 5 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten   1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller  2. endast 
avser glass eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för 
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.  Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
punkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en 
förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170-i gäller för 
anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn 
som kalenderårsmedelvärde. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7c. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för 
anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.  Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser glass. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.185-i gäller för 
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av  1. mer än 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller  
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 
enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 7a 
och 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och 
luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för 
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 
750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a 
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och 
luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för 
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 eller 14 § eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7a och 

7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7a och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi,  resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för 
anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer 
än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller  2. mer än 15 
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen 
baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 
§. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b eller 

7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

21 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för 
anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.  Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 
eller 15 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b eller 

7c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande 
av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för 
anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 
000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.     
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller, utsläpp till 
vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

23 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för 
anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion 
av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för 
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b 
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till 
följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, 
alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

25 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för 
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b och 

7d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya 
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller, 
alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i 
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för 
tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om 
minst tio kubikmeter. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft och vatten, 
alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

27 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för 
anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 
kaffe per kalenderår.  Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar,  alstrande av avfall, utsläpp till luft, risk 
för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

28 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för 
anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska 
eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga II, 7b Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar, alstrande av avfall, samt risk för 
störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, 
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  

29 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölk eller endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

30 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  1. är 
tillståndspliktig enligt 29 §, eller  2. endast avser mjölk eller 
endast innebär paketering. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom 
vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 5 - Livsmedel och foder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

31 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av  
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton 
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller  b) 300 ton per dygn i övriga fall.   
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, buller, 
risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till 
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

32 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per 
kalenderår.  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är 
tillståndspliktig enligt 31 §, eller  2. endast avser oljekakor från 
vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och 
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av 
användning och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, risk 
för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. 
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.  

33 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370-i gäller för 
anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer 
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,  2. högst 10 
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd  a) per dygn 
som i antal ton överstiger animalievärdet,  b) per kalenderår som 
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.   
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 7b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b. 
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av 
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft, 
buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av 
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid 
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 6 - Textilvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10-i gäller för 
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8b Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån urvalskriterierna i direktivets Bilaga III 
bedöms att verksamheter av detta slag, i de allra flesta fall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i 
form av utsläpp till vatten, förbrukning av energi och användning av kemikalier. Kategorin "Alltid 
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för 
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är 
tillståndspliktig enligt 1 §, eller  2. medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av 
strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att betydande miljöpåverkan 
kan förekomma. Miljöpåverkan kan dock skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på 
hur stor anläggningen är. Miljöpåverkan från vissa verksamheter i nedre delen av spannet (dvs. med 
en produktion nära 200 ton per år) har inte alltid den omfattande miljöpåverkan som motiverar 
”Alltid BMP”. Huruvida verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i 
varje enskilt fall.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för 
anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 8b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig och av 
mindre omfattning än verksamheter som omfattas av koderna 6:1 och 6:2. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till 
betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 7 - Päls, skinn och läder Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10-i gäller för 
anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per 
dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8c 

Alltid BMP 

Garverier omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 8c. Utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod i de allra flesta fall kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, bl.a. till följd av kemikalieanvändning (kan vara kromgarvning), utsläpp till 
vatten och alstrande av avfall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt. Ingen verksamhet med denna kod finns i Sverige idag, enligt 
uppgifter i SMP. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för 
anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton 
hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 100 ton hudar eller skinn.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga, men av mindre omfattning än 
verksamheter som omfattas av 7:1  MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter 
med denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall, bl.a. till 
följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för 
anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 8c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga, och av mindre omfattning än 
verksamheter som omfattas av 7:1 och 7: MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheter med denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra 
flesta fall, bl.a. till följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om 
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 8 - Trävaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05-i gäller för 
anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).  

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör 
idag kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar bl.a. stora 
mängder miljöfarliga kemikalier, samt innebär omfattande transporter. Utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, bedöms att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas 
utgöra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för 
anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier 
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är av mindre omfattning än i 
bestämmelsen ovan, och anmälningspliktig. Miljöpåverkan består av t.ex. av hantering av 
miljöfarliga kemikalier. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan 
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk 
eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 
000 kubikmeter per kalenderår.  

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Sågverk i den här 
storleken kan ge lokala störningar i form av buller från verksamheten, buller (och ev. vibrationer) 
från tunga transporter till och från sågverket, stoftutsläpp från barkpanna (ofta fuktig bark med dålig 
förbränning), samt utsläpp av organiska ämnen (t.ex. toxiska fenoler) från timmerbevattning till yt- 
eller grundvatten. Utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III bedöms  att många av dessa 
verksamheter, dock ej de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för 
sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
än 6 000 kubikmeter per kalenderår.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för 
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets 
eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 8 - Trävaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50-i gäller för 
anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per 
dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor eller spånskivor. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför 
avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för 
anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller  2. högst 
600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. 
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikalieanvändning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för 
anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, 
eller  2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten.   Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan kan 
uppkomma genom urlakning av organiska ämnen, framförallt fenoler. Utifrån urvalskriterierna i 
MKB-direktivets bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra 
flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för 
anläggning för  lagring av  1. mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning,  2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller  3. 
mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av 
t.ex. urlakning av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för 
urlakning av vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till 
sedimentering av fast substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för 
anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 
000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller  2. mer än 10 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetskoden 
gäller endast lagring som sker till följd av storm eller orkan. Miljöpåverkan består av t.ex. urlakning 
av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för urlakning av 
vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till sedimentering av fast 
substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.91 gäller för 
anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 
blånadssvamp.  Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna kan 
typiskt sett medföra miljöpåverkan i form av förorening av mark och vatten samt uppkomst av farligt 
avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  



  25(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 9 - Massa, papper och pappersvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10-i gäller för 
anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av 
trä, returfiber eller andra fibrösa material. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
18a Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, punkt 
18a. Det innebär att kategorin "Alltid BMP" ska gälla för dessa verksamheter. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.   

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30-i gäller för 
anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
18b och 
Bilaga  II, 

pkt 8a 

Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar där produktionskapaciteten 
överstiger 200 ton per dygn (motsvarande 73 000 ton per år) omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, 
punkt 18b.  Anläggningar med lägre produktionskapacitet omfattas av bilaga II, punkt 8a. De flesta 
av dessa bruk är dock av en sådan storlek att de kan förväntas ha betydande utsläpp till vatten 
(organiskt material, kväve, fosfor). Ett stort antal papperskemikalier används vilka också medför 
utsläpp till vatten. Då utsläpp inte alltid står i proportion till produktionsvolym kan mindre 
anläggningar ha samma miljöpåverkan som de större. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att samtliga verksamheter som omfattas av denna bestämmlse, i de allra flesta 
fall, medför betydande miljöpåverkan. Vi anser därför att det är motiverat att samtliga verksamheter 
som omfattas av denna kod kategoriseras som "Alltid BMP" Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för 
anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per 
dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, 
pkt 8a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, punkt 
8a. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i många fall, dock inte i de allra 
flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 10 - Fotografisk och grafisk produktion Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för 
rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. energianvändning och 
restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan 
MKB. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för 
anläggning med tillverkning av metallklichéer. Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering. 
Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheten är 
anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för 
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan 
består typiskt sett av restprodukthantering, som sköljvatten innehållande exempelvis silver och 
processkemikalier. Miljöpåverkan på den omedelbara omgivningen är begränsad. Verksamhetstypen 
är ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i 
Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande miljöpåverkan. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för 
anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering. 
Verksamhetstypen är ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.  Verksamheten är anmälningspliktig. 
Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade 
petroleumprodukter och kärnbränsle 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet NV förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för 
anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 
1 och bilaga 

II, pkt 2e 
Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. MKB-direktivets 
Bilaga I, pkt 1, omfattar anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton stenkol 
eller bituminös skiffer per dag. Verksamheter med mindre omfattning omfattas av direktivets 
Bilaga II, pkt 2e. Denna typ av verksamhet finns inte i Sverige varför data om utsläpp och 
resursanvändning för svenska förhållanden saknas. Vår bedömning utifrån MKB-direktivets Bilaga 
III, är att samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden, även 
verksamheter med en produktion under direktivets tröskelvärde i Bilaga I, i de allra flesta fall kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den 
aktuella verksamheten ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10-i gäller för 
anläggning för tillverkning av koks. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
5a 

Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 5a och är 
tillståndspliktiga. Det finns enbart två stycken anläggningar i Sverige. Utifrån information om dessa 
verksamheter  och utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, gör vi bedömningen att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den aktuella verksamheten ska 
placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget  innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.11-i gäller för 
anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
1 

Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga. Bestämmelsen omfattas delvis av MKB-
direktivets bilaga I, som omfattar förgasning eller kondensering av minst 500 ton per dag och tar 
upp stenkol (till skillnad från kol). Även verksamheter som ingår i den aktuella verksamhetskoden, 
men som inte omfattas av Bilaga I, antas dock, i de allra flesta fall, kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi bedömer därför att samtliga verksamheter som omfattas av bestämmelsen ska 
tillhöra kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för 
anläggning för framställning av kol (hårt kol). Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Alltid BMP 

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna 
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas dock inte av MKB-direktivets bilaga I eller 
II. Det finns ingen befintlig verksamhet i Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, bedöms att verksamheter med denna kod kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
innebär en ändring av gällande svensk rätt. I praktiken får detta ändring begränsad betydelse, 
eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare med denna kod. Kategoriseringen "Alltid BMP" 
kan underlätta vid en eventuell framtida prövning av en verksamhet av detta slag. 

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.13 gäller för 
anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig 
enligt 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det 
finns bara en befintlig verksamhet i Sverige idag.   Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga 
III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i 
vilken omfattning verksamheter enligt denna bestämmelse  i praktiken vid en bedömning, kan 
komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan 
föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk 
rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade 
petroleumprodukter och kärnbränsle 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet NV förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för 
anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II 
pkt 3f (tillverkning av briketter av kol och brunkol).  Bestämmelsen omfattar tillverkning av 
produkter ur kol. Miljömässigt bör det inte vara någon större skillnad mellan dessa verksamheter. 
Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna 
förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i vilken omfattning verksamheter enligt denna kod  
i parktiken vid en bedömning kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av 
om betydande miljöpåverkan föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30-i gäller för 
anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
1 Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar för raffinering av 
råolja omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 1. Miljöpåverkan bedöms vara densamma oavsett 
om det är olja eller gas som raffineras . Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna bestämmelse, i de allra flesta fall, medför betydande 
miljöpåverkan. Vi anser därför att det är mässigt motiverat att samtliga verksamheter med denna 
kod kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för 
anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. 
framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, 
lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
3a och 3b Alltid BMP 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 3a och b . Således 
ska dessa verksamheter kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.   

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för 
behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen bedöms inte 
omfattas av MKB-direktivets bilaga I punkt 3b och inte heller av bilaga II punkt 3g "anläggningar 
för behandling och lagring av radioaktivt avfall (som inte omfattas av bilaga I)". Verksamheter som 
omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och idag kategoriserade som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att  miljöpåverkan vid behandling eller lagring av 
obestrålat kärnbränsle, kan vara betydande, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet 
med den aktuella koden kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär därför en ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.01-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6a (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Av vägledingen framgår även att Bilaga I, pkt 6a (framställning av organiska 
baskemikalier) är avsedd att omfatta även plast, cellulosabaserade fibrer, syntetgummi, färger och 
pigment, ytaktiva ämnen och tensider med mera. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna 
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.02-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP Se 12:1 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.03-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt. 
6a och bilaga 

II, pkt 6 
Alltid BMP Se 12:1 

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.04-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.05-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.06-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.07-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.08-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.09-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.10-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.11-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.12-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten 
per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.13-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 12 - Kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.14-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

15 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.15-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.16-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

17 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.17-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.18-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

19 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.19-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

21 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.21-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 
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22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.22-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6a 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:1 

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.23-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6b (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

25 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.25-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.26-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

27 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.27-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.28-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 
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29 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.29-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.30-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

31 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.31-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6b 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP Se 12:23 

33 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.33-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6c 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6c (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.34-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller 
kalium. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6c 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:33 
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35 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.35-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller 
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt. 6d 
och bil. II, pkt 

6 
Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6d (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, 
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod 
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga 
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.36-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller 
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6d 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:35 

37 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.37 gäller för 
anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bil. II, pkt 6 Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. De omfattas inte av industriutsläppsdirektivet 
(IED). Det är svårt att avgöra om de omfattas av MKB-direktivet, men enligt vår bedömning kan de 
eventuellt omfattas av Bilaga II, punkt 6b. Det finns ingen befintlig verksamhet med denna kod i 
Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i 
varje enskilt fall för verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 

38 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.38-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6e 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6e (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. MKB-direktivets bilaga II punkt 6e omfattar "framställning av läkemedel med 
användning av en kemisk eller biologisk process" och i IED-direktivet görs heller ingen åtskillnad 
mellan tillverkning genom kemiska respektive biologiska reaktioner. Vi bedömer utifrån kriterierna 
i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar) att 
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna 
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

39 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.39-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6e 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:38 
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40 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.40 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).   Anmälningsplikten gäller 
inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
6b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6b. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan 
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.41 gäller för 
anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1–40 eller 42–47 §§. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
6a  

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6a. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan 
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

42 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.42-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6f 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP 

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6f (integrerade kemiska anläggningar) och 
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IED-
direktivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive 
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är 
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska 
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III att verksamheter som 
omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår 
därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin 
"alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

43 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.43-i gäller för 
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bil. I, pkt 6f 

och bil. II, pkt 
6 

Alltid BMP Se 12:42 

44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.44 gäller för 
anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-
, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav bil. II, pkt 6 Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKB-
direktivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till 
fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 
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45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka  1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. 
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. 
sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller  5. ammunition.    
Tillståndsplikten gäller inte  1. tillverkning av mindre än 100 ton 
per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 
1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 2. tillverkning av färg 
eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår,  3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga 
kemiska produkter genom destillation, eller  5. om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bil. II, pkt 6 Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6.  Det bör 
därför göras en bedömning från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.46 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material,  2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  3. mer än 10 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,  4. mer än 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller  5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.   Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. 
Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget innebär ingen 
en ändring av gällande svensk rätt. 

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.47 gäller för 
anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka  1. sprängämnen,  2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition,  4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,  5. 
mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår, eller  6. andra kemiska 
produkter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed 
bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 13 - Gummi- och plastvaror Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning 
för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.   Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi bedömer, 
utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall 
av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för 
anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår.   Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt 
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning 
för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av  1. 
polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår,  2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller  3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 och 9 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I) och/eller pkt 9 (Gummiindustri, tillverkning av elastomerbaserade produkter). 
Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra 
betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för 
anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och  2. verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför 
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning 
för flamlaminering med plast.  

Behovs-
bedömning 

Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men bedöms inte omfattas av MKB-direktivet. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa 
fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för 
anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för  1. 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller  2. beläggning eller 
kalandrering med plast.   Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
pkt 6 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms (mot bakgrund av Kommissionens 
vägledningsdokument) omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte 
omfattas av Bilaga I). Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av gällande 
svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.05-i gäller för 
anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Miljöpåverkan från verksamheter 
med denna kod kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är. I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har 
denna kod. (I SMP finns två anläggningar, en för glas (200000 ton/år) och en för glasull (85000 
ton/år).) Miljöpåverkan framstår som stor, främst energianvändningen och dess utsläpp, samt för 
glasullstillverkning även utsläpp av ammoniak och PM10. För en anläggning med begränsad 
produktion (från 5000 ton/år) kan miljöpåverkan däremot bli begränsad.  Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Vi föreslår därmed en ändring av 
gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10-i gäller för 
anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av 
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5e. Miljöpåverkan från 
verksamheterna kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är.  I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har 
denna kod. (I SMP finns två anläggningar för produktion av mineralull, för en produktion av 45000 
respektive 100000 ton/år.) Påverkan kan vara stor, och består i bl.a utsläpp av fenol, ammoniak 
och NOx. För en anläggning med begränsad produktion (från 5000 ton/år) kan däremot påverkan 
vara begränsad.  Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Vi föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för 
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att  1. mer än 5 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamhetskoden omfattar såväl 
tillverkning av glas, som blandning, smältning och syrabehandling av glasråvaror. I verksamhet 
enligt verksamhetskodens punkt 1 används arsenik eller bly, vilket gör att miljöpåverkan skulle 
kunna bli stor. I SMP finns två anläggningar (12000 resp 3800  ton/år) vilkas miljöpåverkan dock 
framstår som begränsad. Verksamheter i bestämmelsens punkt 2 bör  i normalfallet inte ge stor 
miljöpåverkan, då omfattningen är begränsad. Energianvändningen är dock en  viktig aspekt i båda 
delpunkterna. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Vi 
föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för 
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att  1. mer än 500 kilogram 
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen 
ovan. Verksamheter av detta slag medför typiskt sett miljöeffekter i form av användning av energi 
och naturresurser men de bedöms i de allra flesta fall inte medföra betydande miljöpåverkan.  Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för 
anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av 14:1 MPF. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50-i gäller för 
anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, 
särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin, med en  1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller  2. ugnskapacitet på mer 
än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 
kilogram per kubikmeter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av naturresurser och hög energiförbrukning. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte 
de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för 
anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och omfattar användning av glasyr med tillsats av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande 
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt. 

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
5f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa 
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, dock inte i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt 
fall.  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70-i gäller för 
anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller  2. i annan 
ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
cement per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
5b Alltid BMP 

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna 
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Betydande 
miljöpåverkan kan uppstå i form av stora uttag av ändliga resurser, hög energianvändning samt 
utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av oönskade ämnen i vattnet såsom 
tungmetaller. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av 
industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Kategoriseringen innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för 
anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt. 
5b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5b. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av naturresurser, hög energiförbrukning och utsläpp till vatten. 
Verksamheter av detta slag bedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande 
miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför 
bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90-i gäller för 
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn 
eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet, 
betydande användning av ändliga resurser, hög energiförbrukning. Verksamheter av detta slag 
bedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande miljöpåverkan.Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton   1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong 
eller cement per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för 
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 14 - Mineraliska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130-i gäller för 
anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 
produkter. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt. 
5, samt 

bilaga II, pkt 
5c 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt.. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget 
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Det 
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande 
eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för 
anläggning för behandling eller omvandling av asbest.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt. 
5, samt 

bilaga II, pkt 
5c 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget 
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Det 
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande 
eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att 
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för 
asfaltverk eller oljegrusverk  1. som ställs upp inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp 
utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer 
än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheterna är anmälningspliktiga. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för 
anläggning för tillverkning av varor av asfalt. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan 
särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

19 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.170-i gäller för 
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns ingen övre gräns 
i produktionsmängd angiven i verksamhetskoden. En verksamhet bedöms därför i enskilda fall 
kunna ha en betydande storlek och omfattning och kan därmed antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige idag varför vi  saknar underlag för en 
närmare bedömning. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

20 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.180 gäller för 
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt. 
11g 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 11g. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Eftersom verksamheterna 
omfattas av direktivets Bilaga II bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas i varje enskilt 
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10-i gäller för 
anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, 
om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 
900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
4a, samt 

bilaga II pkt 
4a, 5a 

Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Förslaget innebär att fler 
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  
Verksamhetskoden avser mycket stora anläggningar med omfattande verksamhet, betydande 
användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av avfall (stora mängder 
farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft av bl.a. tungmetaller, 
förorening av mark, m.m.). Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter 
som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för 
anläggning för att  1. producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller  2. behandla järnbaserade metaller 
genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I pkt 
4a och bilaga 
II pkt 4a, 4b, 

5a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras 
av strävan att följa MKB-direktivet. Vi föreslår att verksamhetskoden punkt 1 fortsatt kategoriseras 
som "Alltid BMP", medan punkt 2 bör bedömas från fall till fall. Att kategorisera bestämmelsens 
punkt 1 som "Alltid BMP" innebär en överimplementering av MKB-direktivet, eftersom direktivets 
Bilaga I, pkt 4a avser integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål. I punkt 1 
inkluderas även anläggningar för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär smältning), 
inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, vilket omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 4a.  De 
verksamheter som omfattas av verksamhetskodens punkt 1 kan dock i de allra flesta fall antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det är fråga om mycket stora anläggningar med omfattande 
verksamhet, betydande användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av 
avfall (stora mängder farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft 
av bl.a. tungmetaller, förorening av mark). Att kategorisera bestämmelsens punkt 2 som 
"bedömning från fall till fall" innebär ingen avvikelse från MKB-direktivet (bil. II, pkt 4b i). Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida dessa verksamheter 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.25-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 
200 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b i Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.26-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 
megawatt. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b ii Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.27-i gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4b iii Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A), 
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. 
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, 
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även 
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi 
bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna 
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för 
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig, men av mindre 
omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Verksamheten är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi 
bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna 
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40-i gäller för 
anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som 
motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de 
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för 
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4c och 4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och 
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som 
motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de 
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  
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10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för 
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4c, 4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70-i gäller för 
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
4b Alltid BMP Bilaga I 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80-i gäller för 
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
4b Alltid BMP Bilaga I 

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100-i gäller för att i 
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktionen av bly eller kadmium är mer än 4 ton 
per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d  Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning 
(produktion av mer än 1000 ton bly eller kadmium per kalenderår). Verksamheten alstrar stora 
mängder farligt avfall och medför utsläpp av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra 
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring 
av gällande svensk rätt.  

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101-i gäller för att i 
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning 
(smältning av mer än 5000 ton icke-järnmetaller per kalenderår). Verksamheten genererar bl.a. 
buller, utsläpp till luft av stoft och förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för 
smältning av metall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att 
verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid 
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för 
anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma 
omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av 
gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för 
anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som 
anges i 11–15 §§.   Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma 
omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av 
gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för 
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och 
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall. Det kan vara fråga 
om gjutning av exempelvis bly och därmed utsläpp av bly till luft. Vi föreslår en ändring av gällande 
svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med 
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida 
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för 
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
4d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 16 - Metall- och plastytbehandling, 
avfettning och färgborttagning 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10-i gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 30 kubikmeter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga och omfattas av industriutsläppsdirektivet. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall. 
Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor 
anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Fler och fler 
ytbehandlare väljer avloppsfria anläggningar men enligt emissionsdeklarationerna släpper omkring 
hälften av alla verksamhetsutövare ut avloppsvatten antingen till recipient eller till kommunalt 
avloppsreningsverk. Uttjänta behandlingsbad har alltid behandlats som farligt avfall men man går 
mer och mer mot att försöka avgifta dessa bad för att förlänga livslängden på dem.  Det bör därför 
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om  1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och  2. verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock 
inte i de allra flesta fall.  Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende 
på hur stor anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Det bör 
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.25 gäller för 
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast.  Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan 
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt 
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för 
anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller  2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte 
beläggning med metall som sker med vakuummetod. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Avloppsvattnet vid mekanisk 
metallbeläggning kan innehålla metaller i både löst form och partikelform, samt olika 
tillsatskemikalier. Eftersom alla avloppsvatten inte innehåller samma ämnen bör det ske en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 16 - Metall- och plastytbehandling, 
avfettning och färgborttagning 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för 
anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 
med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan  MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt. 

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för 
anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller 
termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per 
kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock 
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De största effekterna på 
omgivningen sker till följd av luftutsläppen. De metaller som används är toxiska, stabila och 
ackumuleras i miljön. Kemikalier som kan finnas i avloppsvattnet är t.ex. olja och fett från gods, 
tensider, komplexbildare och andra processkemikalier. Eftersom förhållandena varierar vid dessa 
verksamheter, t.ex. storleken och omfattningen, bör det ske en bedömning i varje enskilt fall av 
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring 
av gällande svensk rätt.  

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för att 
blästra mer än 500 kvadratmeter yta.  Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för 
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods 
per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Dessa verksamheter 
kan ha betydande utsläpp till luft och vatten (t.ex. utsläpp av metaller), alstra stora mängder avfall 
och farligt avfall och har hög resursanvändning, bl.a. vad gäller energi. Det kan också finnas 
verksamheter med en betydligt lägre påverkan. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör ske en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för 
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex.kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 16 - Metall- och plastytbehandling, 
avfettning och färgborttagning 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.95 gäller för 
anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 
19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår,  4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. 
termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller  6. 
metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning 
av mer än 500 kilogram per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4b iii 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4b iii. 
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer att 
miljöpåverkan av dessa verksamheter i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Det bör därför ske en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 17 - Elektriska artiklar Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för 
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten medför en betydande hantering av 
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av 
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp 
av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft. 
Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras. Vi bedömer, utifrån kriterierna 
i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra 
flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för 
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 
inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten medför en betydande hantering av 
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av 
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp 
av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft. 
Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras.Vi bedömer, utifrån kriterierna i 
MKB-direktivets Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för 
anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som 
innehåller kvicksilver. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Kvicksilver är ett utfasningsämne som samhället vidtar 
omfattande åtgärder för att fasa ut ur kretsloppet. Hanteringen av kvicksilver alltid innebära att frågan 
om betydande miljöpåverkan aktualiseras. En miljökonsekvensbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning kan  behövas för att alternativ ska kunna prövas. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för 
anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 
eller grafitisering. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig (A), omfattas av IED-
direktivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. Det finns ingen sådan verksamhet i 
Sverige. Någon svensk erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har historiskt 
värderats som en anläggning med prövningsnivå A, vilket indikerar att det kan vara fråga om betydande 
miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är en A-verksamhet som även omfattas av IED-direktivet 
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för 
anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhet enligt denna bestämmelse kan antas 
innebära liknande processer och hantering som för bestämmelsen ovan. Det finns ingen sådan 
verksamhet i Sverige. Någon erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har 
historiskt värderats som en anläggning med prövningsnivå A vilket indikerar att det kan vara fråga om 
betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för 
anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns få verksamheter vars huvudverksamhet har 
denna verksamhetskod. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i 
anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för 
anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för 
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 11f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för 
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och kategoriseras idag som "Alltid BMP".  Det kan röra sig om sammansättningsfabriker utan 
metallbearbetning och i dessa fall är miljöpåverkan begränsad. Verksamheter med denna kod kan, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i 
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för 
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  2. fler än 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4f 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de flesta. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för 
anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning,  2. tillverkning 
av flygplan, eller  3. reparation av flygplan. 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4i och 4h 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4i och 4h. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för 
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med 
en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 
000 kvadratmeter.  

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
4f, g, h och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i. MKB-direktivet 
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än 
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och 
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för 
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt 
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av 
verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga och är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande 
svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheter som omfattas av 
denna kod är stora (tillverkningsyta exklusive enbart montering överstigande 100 000 kvm). 
Verksamheterna kan medföra betydande miljöpåverkan i form av energiförbrukning, alstrande av 
stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft, oljedimma, lösningsmedel etc., samt 
utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms, utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga 
III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  
Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för 
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.  Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för 
vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 
till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

Alltid BMP 

bilaga II, 
alternativen 
pkt 4f, g, h 

och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4f, g, h och i. MKB-direktivet 
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än 
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och 
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för 
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt 
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av 
verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Även om 
tillverkningsytan inte överstiger 100 000 kvm (se bestämmelsen ovan) är det även här frågan om 
verksamheter med stor omfattning. Verksamheterna medför miljöpåverkan i form av 
energiförbrukning, alstrande av stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft, 
oljedimma, lösningsmedel etc., samt utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms, 
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i 
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för 
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §.  Med total tankvolym avses det samma 
som i 7 § andra stycket. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
4f, g, h och i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget innebär en förändring av gällande svensk rätt.   
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 18 - Metallbearbetning Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för 
byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten 
inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Ingen sådan 
verksamhet finns i Sverige idag, enligt SMP. Vi föreslår" Alltid BMP" för dessa verksamheter 
eftersom vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att det i de allra flesta fallen 
bör vara fråga om betydande miljöpåverkan. Det kan antas att den aktuella byggnationen är 
omfattande och sker i kustområden.  Betydande risker för utsläpp och störningar direkt till 
recipient bedöms föreligga liksom tunga transporter och buller. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.   

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för 
skeppsvarv.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
4g 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4g. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.   
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10-i gäller för anläggning för att 
appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, 
impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller 
mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II pkt 
4e Alltid BMP 

Vissa verksamheter som omfattas av denna kod omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II, punkt 4e. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör idag 
kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar 
bl.a. stora mängder miljöfarliga kemikalier.  Utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan antas i de allra 
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad för hela 
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per 
kalenderår förbrukas  1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,   2. 
mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,  3. mer än 50 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller  4. mer än 100 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska 
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av den förordningen.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
 bilaga II, 

punkt 4e och 
6b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga. Vissa omfattas  av MKB-direktivets Bilaga 
II, punkt 4e eller 6b. Verksamheterna är av stor omfattning och hanterar bl.a. 
stora mängder miljöfarliga kemikalier. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de 
allra flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande 
miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring 
av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med  1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 
lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som  a) enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks 
kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 2. 
mer än 2 ton i annan ytrengöring,  3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller  4. 
mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav 
bilaga II, 

punkt 4e och 
6a-c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga. Vissa omfattas av  MKB-
direktivets bilaga II, punkt 4e eller 6a-c. Huruvida en verksamhet som omfattas 
av denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas 
i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är 
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per 
kalenderår förbrukas  1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. 
mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är 
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan 
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för lagring eller 
annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 
ton per kalenderår,  2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna  a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller  b) enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
21 och bilaga 
II, pkt 3c, 3d 

eller 6c 

Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tilllståndspliktiga. 
Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 21 och Bilaga. II, 
pkt. 3c, 3d eller 6c. Anläggningar för lagring av petrokemiska 
produkter/oljor/petroleumprodukter eller kemiska produkter med en kapacitet 
på 200 000 ton eller mer omfattas av MKB-direktivet, bil. I, pkt 21. Förslaget 
innebär en avvikelse från MKB-direktivet, eftersom vi bedömer att även 
verksamheter som omfattas av bil. II, pkt 3c, 3d eller 6c, bör inkluderas i 
kategorin "Alltid BMP".  Bestämmelsen omfattar mycket stora anläggningar 
med omfattande och betydande verksamhet som avser lagring och hantering 
av för miljön mycket skadliga produkter. Vi bedömer, utifrån MKB-direktivets 
Bilaga III, att samtliga verksamheter som faller under bestämmelsen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Verksamheterna medför 
risk för betydande föroreningar och störningar. Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle,  2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring 
av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter 
som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller   3. andra kemiska produkter än som 
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3c, 3d, 3e 

och 6c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-
direktivets Bilaga II, pkt. 3c, 3d, 3e och 6c. Frågan om betydande miljöpåverkan 
bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för lagring av 
mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.  Tillståndsplikten 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga II, pkt 

3c, 3d, 3e 
och 6c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3c, 3d, 3e och 6c. Enligt SMP finns ingen 
verksamhetsutövare i Sverige som har denna kod som huvudsaklig verksamhet. 
Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i varje enskilt fall. Förslaget 
innebär en förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av 
mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  

Behovs-
bedömning 

 bilaga II, pkt 
3e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och omfattas 
delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3e, som inkluderar fossila bränslen, men 
inte biobränslen som bränsleflis eller annat träbränsle. Miljöpåverkan, inklusive 
risken för brand, bedöms emellertid likartad för de olika typerna av 
bränslelagring och är risken för brand är t.o.m. högre för träbränslen. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta, för samtliga 
verksamhetstyper som omfattas av koden.  Därför bedömer vi att frågan om 
betydande miljöpåverkan bör bedömas från fall till fall för samtliga 
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för 
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer 
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om 
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-
farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig. Miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp av metan eller luktstörningar. 
Verksamheter av detta slag bedöms, utifrån kriterna i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra 
betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen förändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.02 gäller för 
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas.  Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och bestämmelser avser anmälningsplikt. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.  
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05-i gäller för 
anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än 
kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig. Enligt Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) finns det inte någon aktiv 
verksamhet med denna kod i Sverige. Vårt underlag för en bedömning av om verksamheternas 
karakteristiska egenskaper och dessas effekter kan antas utgöra betydande miljöpåverkan är 
därför litet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med denna kod kan 
medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för 
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP Nej Behovs-
bedömning 

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
tillståndspliktiga. Vid uppgradering trycksätts ofta gasen för att kunna avskilja vatten och koldioxid. 
Detta kan öka risken för läckage av metangas. Bestämmelsen omfattar även annan framställning 
av gasformigt bränsle såsom gasol från glycerol, vätgas från rå biogas och dimetyleter (DME) från 
rå biogas. Bestämmelsen gäller således för verksamheter med varierande omfattning, komplexitet 
och grad av miljöpåverkan. Vi gör bedömningen, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för 
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. 
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i 
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för 
kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

2b och bilaga 
II, pkt 3a 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Kärnkraftsreaktorer omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2b . Direktivets Bilaga I undantar 
dock forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och 
vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt. Dessa anläggningar bedöms 
omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 3a. Det finns inga sådana forskningsanläggningar i drift i 
Sverige, men inom EU finns det 13 st. För sådana små forskningsanläggningar bör en bedömning 
göras från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Övriga 
verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden föreslås fortsatt kategoriseras som 
”Alltid BMP”. Vi föreslår därför en ändring av gällande svensk rätt. 

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 300 megawatt. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
2a Alltid BMP Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2a. De omfattas 

även av industriutsläppsdirektivet (IED). Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3a. De omfattas 
även av industriutsläppsdirektivet (IED). Anläggningarna är av mindre omfattning än de som 
omfattas av bestämmelsen ovan, men de kan variera väsentligt i storlek (50 till 300 MW). Olika 
typer av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och 
utrustning t.ex. rökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft 
och vatten (t.ex. rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att 
betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om 
betydande miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande 
svensk rätt. 

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a. 
Anläggningarna är av mindre omfattning än de som omfattas av bestämmelsen ovan. Olika typer 
av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och utrustning t.ex. 
rökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft och vatten (t.ex. 
rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om betydande 
miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller  2. mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat 
vid elavbrott. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a. 
Verksamheteter som omfattas av denna bestämmelse är av mindre omfattning än de som 
omfattas av bestämmelserna ovan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt 
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt. 

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för 
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a.  Bestämmelsen innebär 
anmälningsplikt. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande 
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Frågan om betydande 
miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk 
rätt. 

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för 
verksamhet med  1. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre 150 meter,  2. ett vindkraftverk som 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller  3. ett 
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och 
står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det 
andra vindkraftverket påbörjades. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3i Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Bestämmelsen innebär 
tillståndspliktig och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas 
jungfrulig mark ofta i anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag. 
Vindkraft uppförs ofta i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av 
skyddsvärda arter såsom rovfåglar och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer 
med låg nivå av bakgrundsljud. Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna 
verksamhetskod, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta 
medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 
värme och kyla 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för 
verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,  2. ett vindkraftverk 
som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller  3. ett 
eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra 
sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av 
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades.   Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
3i Alltid BMP 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Verksamheterna är tillståndspliktiga 
och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas jungfrulig mark ofta i 
anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i 
naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda arter såsom rovfåglar 
och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer med låg nivå av bakgrundsljud. 
Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna verksamhetskod, utifrån kriterierna i 
MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi 
bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta medför ingen ändring av gällande 
svensk rätt. 

15 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för 
verksamhet med  1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står 
tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
3i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga. Grupper av vindkraftverk 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3i. Vindkraft tar ofta oexploaterad mark i anspråk, vilket 
kan ställa krav på omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i miljöer med låg nivå av 
bakgrundljud, samt i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda 
arter såsom rovfåglar och fladdermöss . Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets 
bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan antas i flera fall, dock ej i de allra flesta, för samtliga 
verksamheter som omfattas av den aktuella koden. En bedömning från fall till fall av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras för samtliga 
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Det innebär en viss avvikelse från MKB-direktivet, 
eftersom inte enbart grupper av vindkraftverk inkluderas i verksamhetskoden. Förslaget medför 
ingen ändring av gällande svensk rätt. 

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för 
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för 
anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 22 - Avveckling av kärnreaktorer Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för 
verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn 
stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift 
och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat 
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen.  

Alltid BMP bilaga I, pkt 
2b Alltid BMP 

Verksamheter med denna kod omfattas till största delen av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 2b. 
Bilaga I undantar dock forskningsreaktorer under 1 kilowatt. Vidare omfattar MKB-direktivets 
Bilaga I "nedmontering och avveckling", men i verksamhetskoden i miljöprövningsförordningen 
står det "från det att reaktorn stängs av", vilket medför tolkningssvårigheter. Det kan övervägas 
om verksamhetskoden bör ändras så att det framgår att tillstånd krävs för nedmontering och 
avveckling, men inte för att att stänga av reaktorn. Vi bedömer att verksamheter med denna kod 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Förslaget medför ingen ändring 
av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 23 - Fordonsservice och drivmedelshantering Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för 
anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per 
kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,  3. fler 
än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller  4. fler än 1 000 
andra motordrivna fordon per kalenderår.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för 
anläggning där det per kalenderår hanteras  1. mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle, eller  2. mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.   
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn 
där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 
350.   Tillståndsplikten gäller inte  1. hamn för Försvarsmakten, 
eller  2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår.  

Alltid BMP 

bilaga I, pkt 
8a och 8b 

samt bilaga 
II, pkt 10e 

Alltid BMP 

Bestämmelsen omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 8a. Verksamhetenskoden 
omfattar därutöver färjekajer med mer än tio planerade anlöp per kalenderår, vid sk. yttre 
hamnar. Byggande av sådana färjekajer omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 10e. Vi bedömer 
att färjekajer med fler än 10 anlöp per kalenderår, är jämförbara med de hamnanläggningar som 
omfattas av direktivets bilaga I, vad avser frågan om betydande miljöpåverkan. Det är här fråga 
om mycket stora anläggningar med omfattande och betydande verksamhet som tar stor yta i 
anspråk i ofta mycket känsliga miljöer. Verksamheterna innebär ofta betydande hantering av för 
miljön mycket skadliga produkter, t.ex. fartygsbränslen och andra kemiska produkter. 
Verksamheterna medför betydande föroreningar och störningar från själva hamnverksamheten 
och från de fartyg som trafikerar dessa hamnar och kajer. Betydande störningar i form av 
luftföroreningar, t.ex. från förbränning av bränslen på själva fartygen, är ofta förekommande, 
liksom buller från hamnverksamheten och anlöpande fartyg. Verksamheten alstrar betydande 
mängder avfall, ofta farligt avfall. Transportverksamheten till och från hamnarna är ofta 
betydande och medför betydande störningar i form av luftföroreningar och buller. Vid dessa 
verksamheter, som hanterar stora mängder produkter (t.ex. kemiska produkter eller fossila 
bränslen), finns en betydande risk för olyckor. Olyckor som, pga de hanterade produkterna 
karaktär, kan innebära betydande skada på omgivning och miljö. Vi gör bedömningen att en 
bedömning från fall till fall, enligt MKB-direktivets Bilaga III, i de allra flesta fall skulle leda till att 
verksamheter som faller under bestämmelsen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”.  Därför 
föreslås kategorin "Alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för 
fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.  Anmälningsplikten 
gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
10 e 

Behovs-
bedömning 

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 10e. Bestämmelsen 
innebär anmälningsplikt. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att 
verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. Hamn för försvarsmakten 
borde kunna omfattas av bilaga I om de får anlöpas av fartyg som är mer än 1350. De ska isåfall 
utgöra alltid BMP. 

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil 
flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.    
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
4 §.  

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

7a och bilaga 
II, pkt 10d 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a men även av Bilaga II, pkt 
10d (flygplatser med banlängd från 2 100 meter ned till 1 200 meter). Verksamheter som omfattas 
av denna bestämmelse är stora anläggningar som ger upphov till betydande bullerstörningar och 
innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen och avisningskemikalier, medför 
utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets 
Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på Bilaga II, kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför 
motiverad för hela verksamhetskoden. Förslaget innebär alltså att fler verksamheter än de som 
omfattas av direktivets Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Förslaget innebär ingen 
förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för 
flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.  

Alltid BMP 
 bil. 1, pkt 7a 
och bil. 2, pkt 

10d 
Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a, men även av Bilaga II, pkt 
10d. Verksamheter som omfattas av denna kod är stora anläggningar som ger upphov till 
betydande bullerstörningar och innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen 
och avisningskemikalier, medför utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av 
bestämmelsen, men finns på direktivets Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de 
allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för samtliga verksamheter som 
omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för 
flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum.   Anmälningsplikten gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.  

Behovs-
bedömning bil II, pkt 10d Behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 10d. Bestämmelsen innebär 
anmälningsplikt och de verksamheter som omfattas är mindre än de verksamheter som omfattas 
av 3 och 4 §§. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall, 
dock inte i de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.  Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 25 - Laboratorier Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för 
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter.    Anmälningsplikten gäller inte 
laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning,  2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller  3. ingår i utbildningslokaler som är 
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 26 - Tankrengöring Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för 
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt 
föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för 
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna 
omfattar hantering av kemiska produkter med potentiellt betydande miljöpåverkan. De olika 
verksamheterna kan ha skiftande omfattning och innebära hantering av olika typer av 
tankar/cisterner/containrar som kan ha innehållit olika typer av produkter med varierande 
miljöfarlighet. Betydande utsläpp av förorenat avloppsvatten kan förekomma. Verksamheterna 
alstrar ofta betydande mängder farligt avfall. Utsläpp till luft sker i form av exempelvis 
lösningsmedel eller miljöfarliga ångor från de produkter som förvarats i tankarna. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheter som omfattas av denna kod kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för 
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. 
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 27 - Hälso- och sjukvård Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för 
sjukhus med fler än 200 vårdplatser.  Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för 
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedel.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består 
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-
direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 28 - Rening av avloppsvatten Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för 
avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

13 och bilaga 
II, pkt 11c 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I (avloppsreningsverk över 150 000 pe (pe enligt 
definitionen i artikel 2.6 i rådets direktiv 91/271/EEG)) och II (övriga avloppsreningsverk). 
Verksamheten är tillståndspliktig och hela verksamhetskoden kategoriseras idag som "Alltid BMP". 
För avloppsreningsverk från 10 000 pe gäller särskilda krav avseende kontroll enligt NFS 2016:6, 
eftersom de bedömts ha potentiellt större miljöpåverkan än mindre anläggningar. Vi bedömer, 
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, att anläggningar från 10 000 pe i de allra flesta fall 
medför betydande miljöpåverkan. Anläggningar mellan 2000 och 10 000 pe kan i många fall, dock 
inte de allra flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därför att 
avloppsreningsverk större än 10 000 pe ska kategoriseras som "Alltid BMP", medan 
avloppsreningsverk mellan 2000 och 10 000 ska frågan om betydande miljöpåverkan bedömas 
från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.11 gäller för 
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 
eller fler.  Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II (övriga avloppsreningsverk). Verksamheten är 
tillståndspliktig och kategoriseras idag som "Alltid BMP". Verksamhetskoden gäller för 
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 §. Detta innebär att avloppsreningsverk som överstiger 10 000 pe inte kan 
hamna i denna kod. Anläggningar som omfattas av denna kod kan i många fall, dock inte de allra 
flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör 
bedömas från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.15-i gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Miljöpåverkan kan 
skilja mellan olika anläggningar, bl.a. beroende på vilken slags industriutsläppsverksamhet som 
avloppsreningsanläggningen tar emot avloppsvatten från. En bedömning av om en verksamhet 
enligt denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enkilt fall. 
Kategoriseringen medför ingen ändring av gällande svensk rätt. 

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11c 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och finns på MKB-direktivets Bilaga II (som omfattar 
avloppsreningsverk som inte omfattas av Bilaga I). Frågan om betydande miljöpåverkan bör 
bedömas från fall till fall. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

5§ Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).  

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för 
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.   I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 
10 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

10 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår.  I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamhetskoden är idag inte kategoriserad 
som "Alltid BMP". Förslaget innebär en anpassning av svensk rätt som motiveras av att följa MKB-
direktivets tvingande krav. 
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210-i gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  I 
den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

10 och bilaga 
II, pkt 11b 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheterna kan, i de fall 
kapaciteten understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något 
fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Samtliga 
verksamheter är av betydande omfattning. Anläggningarna får utöver den tillåtna mängden avfall 
också förbränna annat.  Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft 
(t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på 
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" 
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt. 

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. 
mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 och bilaga 

II, pkt 11b 
Alltid BMP 

Omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I.  Verksamheterna kan, i de fall kapaciteten 
understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något fler 
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".  Verksamheterna är 
av betydande omfattning.  Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft 
(t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på 
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" 
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av 
gällande svensk rätt.  

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för 
samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är  1. mer än 10 ton per dygn, eller  
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller  2. 
mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för 
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  1. högst 3 ton per timme, eller  2. 
mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vi föreslår en ändring 
av gällande svensk rätt. Ändringen motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheten 
kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras 
i varje enskilt fall. 

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller  2. 
mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.   I den 
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan 
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande 
bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med 
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. 
Ändringen av gällande rätt motiveras av MKB-direktivets krav. En bedömning av om verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör göras i varje enskilt fall. 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.271 gäller för att 
deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om  
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. 
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta fall. Miljöpåverkan från verksamheterna kan 
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall. 

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att 
deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler 
eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om  1. 
mängden massor är högst 1 000 ton, eller  2. föroreningsrisken 
endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. 
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är 
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning 
av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen 
innebär en ändring av gällande svensk rätt. Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar en 
mindre mängd muddermassor och att massorna ska vara klassificerade som "endast ringa 
föroreningsrisk" bedöms behov av MKB föreligga i ett mycket begränsat antal fall. Behov av 
skyddsåtgärder och dylikt bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.  
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20 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290-i gäller för att 
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b Alltid BMP 

Verksamheten är tillståndspliktig (A) och omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). 
Verksamheten finns på MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många 
fall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet 
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget medför ingen ändring av svensk rätt. 

21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att 
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om  1. den tillförda 
mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per 
kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton.   Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  En ändring av gällande 
svensk rätt föreslås och motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att 
deponera icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320-i gäller för att 
deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton 
farligt avfall per kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330-i gäller för att 
deponera farligt avfall, om  1. den tillförda mängden farligt avfall 
är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. 
mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 23 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

25 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att 
deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig 
enligt 23 eller 24 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

26 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för 
sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheter med denna verksamhetskod är deponier som fått sin sluttäckning godkänd. 
Verksamhetskoden avser en pågående miljöfarlig verksamhet men inte en aktiv verksamhet. 
Verksamhetskoden aktualiseras i huvudsak när en ansökan om återkallelse av tillstånd godkänts. 
Det är alltså fråga om befintlig verksamhet som funnits på platsen och bedrivits i enlighet med 
tillstånd. Det är inte heller fråga om en omprövning varför MKB-direktivets krav på bedömning av 
miljökonsekvenser inte är tillämpligt.  
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27 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.381 gäller för att 1. 
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 
om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår, eller 2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälningspliktig enligt 38 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II, 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i Bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets Bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod  som 
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men 
inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av 
denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. 
Huruvida verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
Förslaget innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-
direktivet.  

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.383 gäller för att 
behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt 67 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Bestämmelsen bedöms omfattas av Bilaga II pkt 11. Bestämmelsen bör inte träffas av MKB-
direktivets Bilaga I pkt. 9 eftersom bestämmelsen är underordnad 29 kap. 67 § MPF.  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. 
Huruvida verksamheten medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 
(Vår bedömning är att övergångsbestämmelserna för MKB-förordningen innehåller en felskrivning 
för denna verksamhetskod då den tidigare utgjorde "Alltid BMP". För det fall att det är så innebär 
förslaget en ändring som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet. I annat fall innebär 
förslaget ingen ändring av gällande rätt.) 

29 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.391 gäller för att 
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 
om  1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. 
behandlingen leder till materialåtervinning. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II, 

pkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att 
säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att 
verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheter 
medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Kriterierna för 
undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i FMH gör det 
inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKB-direktivets Bilaga I i 26a § FMH.  
Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt proportiornerligt att de ska vara 
kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga. De kommer med stor säkerhet att falla 
under annan verksamhetskod varför denna prövningskod sällan torde utgöra huvudkod.  
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30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om 
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och  1. den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten 
gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Den påverkan på 
miljön som verksamheterna kan ge upphov till utgörs huvudsakligen av risk för lukt från 
exempelvis kompostering, emission av växthusgaser samt utsläpp och störningar från transporter 
och entreprenadmaskiner. Behandlingsmetoderna och typen av avfall kan variera väsentligt från 
anläggning till anläggning. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna 
verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta. Huruvida verksamhetern medför betydande 
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. 

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  1. 
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.   
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Det bör därför göras 
en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att 
behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I pkt 9 
och 10, 

bilaga II, pkt 
11b och/eller 

11i 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna bedöms omfattas i huvudsak omfattas av MKB-direktivets bilaga II p 11 b och 
potentiellt  11 i som omfattar djurkadaver vilket är en snävare definition än animaliskt avfall.  
Verksamheter som kan avse bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, 
kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering 
omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-
486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även 
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Detta är även fallet om 
verksamheten. Animaliskt avfall torde enbart i undantagsfall utgöra farligt avfall. Utifrån 
direktivets kriterier i Bilaga III bedöms att verksamheterna som inte omfattas av Bilaga I i vissa fall, 
dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Med anledning av att 
bestämmelsen inte har något övre tröskelvärde kan verksamhet träffas av bilaga I om mängden 
överstiger 100 ton per dygn.  Verksamheter som träffas av bilaga I bör vara klassificerade som 
"Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Miljöpåverkan innefattar utsläpp 
och störningar i form av föroreningar till vatten, buller och inte minst genom lukt till omgivningen. 
För verksamheter som omfattas av Bilaga II bör omfattningen av en verksamhets miljöpåverkan 
kunna variera beroende på typ av avfall och behandlingsmetod. Det bör därför göras en 
bedömning i varje enskilt fall av om en sådan verksamhet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En delning av bestämmelsen är därför motiverad. Förslaget innebär en ändring av 
gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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33 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att 
yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11 b 

och/eller 11i 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är 
anmälningspliktig. Endast i det fall avfall utgör farligt avfall aktualiseras bilaga I. Verksamheter som 
omfattas av Bilaga I bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets 
krav uppfylls. Kriterierna för undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i FMH gör det inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKB-
direktivets Bilaga I i 26a § FMH.  Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt 
proportiornerligt att de ska vara kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga.  Vi 
bedömer dock att ett ytterst fåtal verksamheter hanterar farligt avfall. Avseende de verksamheter 
som enbart omfattas av bilaga II bör det bedömas huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i varje enskilt fall.   

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att 
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att 
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt 
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är 
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning 
av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör 
föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas 
i anmälningsärendet varför ändringen enbart bör innebära en mindre ökad administrativ börda.  

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att 
behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör  klassificeras som "Alltid BMP" för att 
uppfylla direktivets krav.  Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna 
verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga 
verksamheter som omfattas av denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att 
mängden massor som hanteras är begränsad. Huruvida verksamhetern medför betydande 
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget innebär en ändring av gällande rätt 
som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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37 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att 
behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under 
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 
21, 22, 23, 24 eller 25 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I pkt 
10, bilaga II, 

pkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Potentiellt skulle verksamheter som kan avse bortskaffande av mer än 100 ton avfall per dygn 
enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 
om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, 
under rubrik D9 omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 
2006 — MÅL C-486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även 
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör  klassificeras 
som "Alltid BMP" för att uppfylla direktivets krav.  Vår bedömning är att enbart ett mycket fåtal 
antal fall verksamheter enligt denna kod skulle träffas av den bestämmelsen även om de faktiska 
utformningen av verksamhetsbeskrivningen möjliggör det. Miljöpåverkan från verksamheterna 
bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på 
lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav 
på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt 
säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör föreligga i ett 
mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i 
anmälningsärendet. (Denna verksamhetskod skulle kunna begränsas i mängd 100 ton per dygn för 
att säkerställa att man ej träffas av bilaga I.) 

38 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.382 gäller för att 
på ett sjukhus konvertera smittförande avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b Inga krav 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Konvertering av smittförande avfall, till exempel autoklavering, sker ofta på sjukhus. Konvertering 
är att anse som en behandling av farligt avfall där syftet är att behandla avfallet så att smittrisken 
elimineras.  Med beaktade av att det är en specifik verksamhet med liten omfattning som inte 
påverkar omgivningen och verksamhetens lokalisering är begränsad till just ett sjukhus  bedömer 
vi att denna verksamhet inte medför betydande miljöpåverkan. Behov av skyddsåtgärder kan 
hanteras inom ramen för anmälningsärendet. 

39 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att 
avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan 
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta 
verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande 
miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar enbart avvattning bör behov av MKB föreligga i 
ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i 
anmälningsärendet i de allra flesta fall.  
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40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att 
återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår 
genom mekanisk bearbetning.   Tillståndsplikten gäller inte 1. för 
att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig 
enligt 65 §. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, 
att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. 
Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande 
svensk rätt.  

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 
1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 
per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi 
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan 
från verksamheterna bedöms också generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig 
åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta 
verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande 
miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. 
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där 
hanteringen i många fall enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. 
Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet. 

42 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att 
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 
ton per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att 
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är  1. mer än 1 000 
ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11 

Behovs-
bedömning 

 Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi 
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan 
från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt 
avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden 
som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om 
man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av 
att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där hanteringen i många fall 
enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder 
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.  
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44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för att i 
fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska 
produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 
behandla avfallet innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten 
gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som 
innehåller isolerolja. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Eftersom 
miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på 
förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan 
antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets 
krav. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i 
varje enskilt fall. Behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder 
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet varför ändringen enbart. 

45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för att 
tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186).  Tillståndsplikten gäller inte 
om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att 
tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna  1. 
uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller  2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av 
en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att 
förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2016:1188). Inga krav bilaga II, pkt 

11 
Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Förberedelse för återanvändning innebär kontroll, rengöring och reparation av avfall så att det kan 
återanvändas utan ytterligare behandling. Vi bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan 
medför betydande miljöpåverkan.     Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett 
vara liten.Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte 
möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om 
verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man 
uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av att verksamhetskoden 
omfattar sortering och liknande verksamheter där hanteringen i många fall enbart är fysisk bör 
behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel 
kunna bedömas i anmälningsärendet. 
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48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att 
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är  1. mer än 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms 
utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men 
inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje 
enskilt fall.  

49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att 
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är  1. mer än 10 ton men högst 
30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  2. mer än 10 ton men högst 10 000 
ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten är anmälningspliktig. 
Verksamheten bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och krav på skyddsåtgärder kan 
ställas inom ramen för anmälningsärendet. 

50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att 
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är  1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. 
mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,  3. mer än 50 ton och 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton 
och utgörs impregnerat trä,  5. mer än 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms 
utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men 
inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje 
enskilt fall.  

51 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att 
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton 
och utgörs av olja,  2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton 
och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  4. mer än 200 
kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,  5. 
högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 
200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning 
(2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 
Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet.  Verksamheten är anmälningspliktig.  Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande 
miljöpåverkan. Krav på skyddsåtgärder kan ställas inom ramen för anmälningsärendet. 

52 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.454-i gäller för att 
underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga I, pkt 
9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

  



  81(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

53 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för att 
permanent lagra kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
kvicksilver i djupt bergförvar.   Tillståndsplikten gäller inte om 
lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

54 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för att 
underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning bilaga I, pkt 9 Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. 

55 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för att 
underjordsförvara icke-farligt avfall. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, 
punkt 11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Vid underjordsförvar 
är det mycket svårt att följa upp effekterna av deponering av ett avfall, såsom läckage av 
föroreningar med grundvatten via sprickor i berg, etc. Det kan också vara mycket svårt att vidta 
åtgärder i efterhand, när skada/negativ miljöpåverkan redan uppstått. Ett exempel på hantering av 
avfall det skulle kunna beröra är sådan hantering av avfall som avses i 9 § och 76 § 
utvinningsavfallsförordningen (2013:319), såsom gråberg som inte klassas som farligt avfall enligt 
avfallsförordningen, men där miljöeffekterna kan bli betydande om inte förutsättningarna utretts 
och anpassats på förhand. Vi har inte uppgift om att det finns några verksamheter med denna 
verksamhetskod i Sverige. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Eftersom vi har begränsad kunskap 
om verksamheternas miljöeffeker är vår bedömning att det är svårt att på förhand säga att en 
bedömning i de allra flesta fall skulle leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vår bedömning är därmed en bedömning ska ske i varje enskilt fall.  

56 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att 
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något 
tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b  

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  

57 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för att 
återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av 
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b  

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  Utifrån kriterierna i 
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.  
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58 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för att 
behandla högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall 
eller lagra radioaktivt avfall. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

3b och bilaga 
II, pkt 3g 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58 
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter. 

59 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att 
bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 

3b och bilaga 
II, pkt 3g 

Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är 
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58 
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter. 

60 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, 
punkt 22 Alltid BMP 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag 
kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet 
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande 
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa 
verksamheter i kategorin "Alltid BMP" 

61 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga I, 
punkt 22 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna är tillståndspliktiga. De omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga I (anläggningar 
som inte syftar till forskning, utveckling eller provning).  Anläggningar som syftar till forskning, 
utveckling och provning omfattas inte av MKB-direktivet, i och med hänvisningen till CCS-direktivet 
2009/31 EG  som finns i MKB-direktivet. Det direktivet tillämpas inte på geologisk lagring av 
koldioxid, med en sammanlagd planerad lagring på under 100 kiloton, som görs för forskning, 
utveckling eller provning av nya produkter och processer." I MPF:en saknas begränsningnen till 
syftet "forskning, utveckling och provning", men så pass små anläggningar , med en begränsning 
på högst 100 000 ton, har sannolikt det syftet. Det finns ingen sådan anläggning i Sverige. De 
anläggningar som finns i Europa är minst 1 miljon ton.Verksamheter med koden 29:61 medför 
samma typ av miljöpåverkan som 29:60, dvs. miljöpåverkan under byggskedet och risk för läckage 
under driftskedet. Vi har begränsad kunskap om miljöpåverkan i och med att inga sådana 
verksamheter ännu finns i Sverige. Vi bedömer utifrån kriterierna i Bilaga III att vissa av dessa 
anläggningar kan medföra betydande miljöpåverkan. Om en anläggning som prövas enligt denna 
bestämmelse syftar till forskning, utveckling eller provning bör en bedömning av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan göras i varje enskilt fall. Om en 
anläggning som prövas enligt denna bestämmelse har andra syften ska den antas medföra 
betydande miljöpåverkan, enligt MKB-direktivets bilaga I. 
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62 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, 
punkt 23, 

och bilaga II, 
punkt 3j 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga 
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG 
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är 
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk 
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra 
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.  

63 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning 
(2016:1188). 

Alltid BMP 

bilaga I, 
punkt 23, 

eller av bil II, 
punkt 3j 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga 
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG 
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är 
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk 
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra 
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.  

64 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att 
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
2d 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivet Bilaga II, pkt 2d 
(djupborrning utvinningsindustri). Verksamheten är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi 
bedömer, utifrån kriterierna i bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i 
de allra flesta fall. Krav på obligatorisk behovsbedömning är därför  rimligt. En bedömning av om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varj e enskilt 
fall.Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt. 

65 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser  1. 
biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller 
samförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller  4. behandling av slagg eller aska.  Om 
behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar 
denna bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall.  

  



  84(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

66 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår 
och verksamheten avser  1. biologisk behandling,  2. fysikalisk-
kemisk behandling,  3. behandling innan förbränning eller 
samförbränning,  4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metall, eller  5. behandling av slagg eller aska. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 
10 och bilaga 

II pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande mer än 100 ton per dygn ickefarligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk 
behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de 
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna 
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida 
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget 
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  

67 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435-i gäller för att 
återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. 
fysikalisk-kemisk behandling,  3. materialåtervinning av 
lösningsmedel,  4. materialåtervinning av oorganiska material, 
utom metaller och metallföreningar,  5. regenerering av syror 
eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar,  7. återvinning av katalysatorer, 8. 
omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,  
9. invallning,  10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas 
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller  11. 
omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall 
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 
Alltid BMP 

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga (A) och omfattas av 
industriutsläppsdirektivet (IED). Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. 
I den del bortskaffande sker i form av  förbränning eller fysikalisk kemisk behandling som inte 
anges på annan plats i bilaga I och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller 
blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12 samma bilaga  (t.ex. 
avdunstning, torkning, kalcinering osv.) omfattas de dock av Bilaga I. Utifrån kriterierna i Bilaga III 
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod  som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II  
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många fall. Mot bakgrund av det rör sig om A-
verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" 
vara rimlig för samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella koden.  

68 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 
om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP  bilaga II pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 



  85(88) 
 

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 29 - Avfall Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

69 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning 
(2016:1188). 

Behovs-
bedömning 

 bilaga II pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 

70 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för att 
yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- 
eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. Förordning (2016:1188). 

Inga krav bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.  
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje 
enskilt fall.  

71 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att 
behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår.  Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP bilaga II, pkt 
11b 

Behovs-
bedömning 

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II.  I de delar denna 
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattning att prioriteringen mellan 
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i 
miljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna 
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En 
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i 
varje enskilt fall. 

72 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att 
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.   Tillståndsplikten gäller 
inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

Alltid BMP 
bilaga I, pkt 9 
och bilaga II 

pkt 11b 

Delvis 
Alltid BMP, 

delvis 
behovs-

bedömning 

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse 
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt 
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKB-
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att 
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de 
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP".  Utifrån 
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod  som omfattas av 
MKB-direktivets Bilaga II  kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de 
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna 
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida 
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.  Förslaget 
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.  
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 30 - Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar 

Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält 
för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller 
andra sprängladdningar.  

Alltid BMP Nej Alltid BMP 

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer att det är 
relevant och motiverat att placera dessa verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En bedömning 
från fall till fall, enligt bilaga III i MKB-direktivet, skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till 
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Jämför MKB-dir. bilaga III, punkt 1c 
(utnyttjande av naturresurser, främst ianspråktagande av mycket stora landarealer), 1e 
(föroreningar och störningar, främst buller och förorening av mark) samt 1f (risken för olyckor). 
Risken att boende i ett stort område kring verksamheten störs av buller är stor. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.  

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för 
skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 
20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.  

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är 
anmälningspliktiga. Verksamheten har en inverkan på miljön framförallt på grund av 
ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för allmänhet och närboende. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens 
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.  
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.  

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för 
permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.  

Behovs-
bedömning 

bilaga II, pkt 
11a 

Behovs-
bedömning 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 
11a. Dock omfattas inte träningsbanor av MKB-direktivet. Verksamheter med denna kod har en 
inverkan på miljön framförallt på grund av ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för 
allmänhet och närboende. Miljöpåverkan från träningsbanor bedöms motsvara den från tävlings- 
eller testbanor.  Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkankan 
vara betydande i vissa fall, dock inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje 
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär 
ingen ändring av gällande svensk rätt.    
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 31 - Textiltvätterier Gällande 
rätt 

MKB-
direktivet 

NV 
förslag Motivering 

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för 
tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten 
gäller inte om  1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 
§, eller  2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. 
Förordning (2016:1188). 

Inga krav Nej Inga krav 

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån 
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av 
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan  MKB. Förslaget innebär ingen 
ändring av gällande svensk rätt.    
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Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen 

Kapitel 32 - Begravningsverksamhet 
Gällande 

rätt 
MKB-

direktivet 
NV 

förslag Motivering 

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för 
krematorium.  

Behovs-
bedömning Nej Behovs-

bedömning 

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan 
sker i huvudsak i form av utsläpp till luft av rökgaser från kremeringsugnarna. Rökgaserna 
innehåller bl.a. stoft/sot/partiklar, samt låga resthalter av kvicksilver från tandamalgam. Farligt 
avfall uppkommer i form av filter o.d. från rökgasrening innehållande bl. a. kvicksilver. Vi bedömer, 
utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall, dock inte de allra flesta, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en 
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av 
gällande svensk rätt.    
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Förord 
Den här konsekvensutredningen utgör en del av regeringsuppdraget: Uppda-
tering av kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på mil-
jökonsekvensbeskrivning.  
 
Konsekvensutredningen avser undersöka konsekvenserna av Naturvårdsverkets 
förslag på indelning av miljö- och hälsofarliga verksamheter med avseende på 
krav på tillämpning av 6 kap. miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Konsekvensutredningen är genomförd av Pelle Magdalinski, Samhällsekonomien-
heten, Naturvårdsverket.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna konsekvensutredning är att analysera vilka konsekvenser, i en-
lighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, som 
Naturvårdsverkets förordade förslag ger upphov till. Översynen av vilka krav som 
ska ställas på att genomföra undersökningssamråd och miljöbedömning görs i syfte 
att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-direktivet (Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU 
om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt). Na-
turvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer långtgående 
krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB-direktivet, om det inte är 
motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd. Därtill har ett önskvärt resultat 
varit att regelverket ska vara enkelt att tillämpa. 
 
I analysen utgår vi från dagens regelverk (nollalternativet) som vi jämför dels med 
det förslag som nu förordas av Naturvårdsverket (härefter kallat förordat alternativ) 
dels med en strikt implementering av MKB-direktivet (härefter kallat minimialter-
nativ). 
 
För att analysera vilka konsekvenser det förordade respektive minimialternativet 
medför, i termer av kostnader för verksamheterna, har tre kategorier definierats. 
Detta för att på ett transparent och strukturerat sätt se hur bestämmelserna i MPF 
omfördelas mellan olika kategorier, i de olika alternativen. Följande tre kategorier 
definieras: 
 

1. Alltid betydande miljöpåverkan (BMP), kortform: Alltid BMP 
2. Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas, kortform: Be-

hovsbedömning 
3. Inga krav på att undersöka om betydande miljöpåverkan kan antas, kort-

form: Inga krav 
 

Tabell 1.Årliga kostnadsförändringar när det förordade alternativet jämförs med nollalter-
nativet (MSEK) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet till 

det förordade 
alternativet A B 

 
 
 

C 
Total ök-

ning/minskning  
1 till 2 (-0,9)-(-1,0) (-19,4)- (-34,9) 0 (-20,3) - (-35,9) 
1 till 3 0 0 0 0 
2 till 1 0,2  0,1- 0,2 0 0,3- 0,4 
2 till 3 0 0 (-19,1)- (-34,5) (-19,1)-(-34,5) 
3 till 2 0 0 34,1-61,4 34,1-61,4 

    
 

Totalt (-5,0)-(-8,6) 
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Det förordade förslaget innebär att verksamheterna totalt sett minskar sina kostna-
der kopplade till samråd och MKB med mellan 5-8,6 miljoner kronor per år. För A-
verksamheter är det cirka 54 stycken som byter kategori. 36 flyttas ner från kate-
gori 1 till kategori 2 och 18 verksamheter flyttas åt andra hållet. För B-
verksamheter blir det större förändringar. Cirka 1000 verksamheter, vilket motsva-
rar cirka 20 procent av alla B-verksamheter, flyttas ner från kategori 1 till 2. Det 
leder till en stor kostnadsminskning. För C-verksamheterna flyttas ett stort antal 
verksamheter (ca 9 procent av totala antalet) ner från kategori 2 till 3 och cirka 15 
procent av totala antalet C-verksamheter flyttas upp från kategori 3 till kategori 2 
om det förordade alternativet genomförs. För C-verksamheter som grupp så bety-
der det relativt stora kostnadsökningar. Kostnadsförändringarna beror till stor del 
på nedflyttningen av B-verksamheter från kategori 1 till kategori 2 och nettoför-
flyttningen av C-verksamheter från kategori 3 till 2. Totalt sett påverkas 75 be-
stämmelser i MPF av 321 möjliga och 4 980 verksamheter av totalt 21 553 verk-
samheter. Förflyttningarna ser ut som följer: 
 
Tabell 2. Antalet bestämmelser och verksamheter som påverkas när det förordade alterna-
tivet jämförs med nollalternativet. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamheter inom parentes) 
Nollalternativet till 
förordat alternativ 

A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1 
1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 
2 till 1 7 (18) 2 (12) 0 
2 till 3 0 0 1 (1412) 
2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 
3 till 2 0 0 19 (2464) 
  15(54) 39 (1046) 21 (3876) 
Totalt antal bestämmelser som 
berörs   75 (4976) 
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verk-
samheter delats ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda anta-
ganden.   

 
Genomförs minimialternativet så besparas verksamheterna utgifter kopplade till 
samråd och MKB på 33-59 miljoner kronor jämfört med nollalternativet. Minimial-
ternativet hade således kunnat innebära en större minskning i företagens administ-
rativa kostnader kopplat till samråd och MKB processen. Det förordade förslaget 
bygger dock på att bibehålla ett tillfredsställande miljöskydd vilket inte anses 
kunna göras med minimialternativet.  
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Tabell 3. Årliga kostnadsförändringar när minimialternativet jämförs med nollalternativet 
Kategoriflytt 

från nollalter-
nativet till  

minimi-
alternativet. A B 

 
 

C 
Total ök-

ning/minskning 
1 till 2 (-2,8)-(-3,3) (-25,5)-(-46,0) 0 (-28,3)-(-49,3) 
1 till 3 - (-5,6)-(-10,0) 0 (-5,6)-(-10,0) 
2 till 1 0,2-0,23 0,06-0,11 0 0,26 till 0,34 
2 till 3 - (-14,0)-(-25,2) (-19,1)-(-34,5) (-33,1)-(-59,7) 
3 till 2 - - 33,2-59,7 33,2-59,7 
   (-33,5)-(-59) 

 
För A-verksamheter är det sammanlagt 152 verksamheter som påverkas vilket är 
cirka 40 procent av totala antalet A-verksamheter. För B-verksamheter är det sam-
manlagt 1941 verksamheter som berörs, för i princip alla handlar det om att flyttas 
ner en kategori. Totalt påverkas 170 bestämmelser av 321 möjliga och 5 972 verk-
samheter av totalt 21 553. Förflyttningarna ser ut som följer: 
 
Tabell 4. Antal bestämmelser och verksamheter som påverkas när nollalternativet jämförs 
med minimialternativet 

Från nollalternati-
vet till minimialter-

nativet 
Antal bestämmelser (antal verksam-
heter inom parentes) 

 

  A B C Täkter 
1 till 2 12(135) 32(1361) 1(0) 0 
1 till 3 6(3) 5(113) 0  
1 till 1 och 2 30(*) 34(*) 0  
2 till 1 5(14) 1(8) 0  
2 till 3 2(0) 16(459) 1(1412)  
2 till 1 och 2 1(*) 3(*) 2(5)  
3 till 2 0 0 17(2327)  
3 till 1 och 2 0 0 2(135)  
  56(152) 91(1941) 23(3879)  
Totalt antal bestämmelser som berörs 170(5972)  
 (*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamheter 
delats ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.    

 
Men som känslighetsanalyserna visar1, beror de möjliga besparingarna på antagan-
det om hur många som bedöms som BMP i kategori 2, varpå det är viktigt att på-
minna om att det endast är riktningen som pekas ut, inte den absoluta besparingen i 
sig. 
                                                   
1 Se avsnitt 2.2.3. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt beskriver problemet och vad Naturvårdsverket vill uppnå med det 
förordade förslaget. Kapitlet redogör även för metoden som använts för att analy-
sera konsekvenserna samt redogör för avgränsningar och osäkerheter. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Syftet med denna konsekvensutredning är att analysera vilka konsekvenser det 
förordade förslaget ger upphov till, i enlighet med förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. I analysen utgår vi från dagens regelverk 
och indelning som nollalternativ, samt det förordade förslaget respektive minimial-
ternativet som utredningsalternativ. Hur konsekvenserna analyseras, metod och 
avgränsningar beskrivs i avsnitt 1.2. För en beskrivning av nollalternativet, det 
förordade alternativet och minimialternativet se avsnitt 1.3-1.5.  
 
MKB-direktivet (2011/92/EU) är ett minimidirektiv som reglerar miljökonse-
kvensbeskrivning och ska följas av alla EU:s medlemsstater. Minimidirektiv inne-
bär att varje medlemsland åtminstone måste uppfylla MKB-direktivet men sträng-
are krav kan föreskrivas om det krävs för att skydda miljön. I Sverige behandlar 6 
kap. miljöbalken, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (ersätts 
den 1 januari 2018 av miljöbedömningsförordningen (2017:966)) och förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH), frågor om miljöbe-
dömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Översynen av vilka krav som ska ställas på att genomföra undersökningssamråd 
och miljöbedömning görs i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-
direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 
2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt). Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt 
att det inte ska ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som 
följer av MKB-direktivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt mil-
jöskydd. Därtill har ett önskvärt resultat varit att regelverket ska vara enkelt att 
tillämpa. 
 

1.2 Metod och avgränsningar 
Konsekvensutredningen utgår från förordningen (2007:1244) om konsekvensutred-
ning vid regelgivning. Dispositionen följer i stort 6 §, punkterna 1-6 där punkterna 
i 7 § är inbakade i de avsnitt som beskriver berörda aktörer och dess konsekvenser. 
 
I avsnitt 2 beskrivs vilka aktörer som berörs och hur. Det övergripande uppdraget 
från regeringen innebär att ”kategorisera om” bestämmelserna som ligger i miljö-
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prövningsförordningen (MPF) utifrån behovet av MKB. Syftet med konsekvensut-
redningen är att identifiera vilka konsekvenser detta får för samhället i stort. Fokus 
ligger på konsekvenserna för verksamheterna, i termer av ökade eller minskade 
administrativa kostnader kopplade till MKB. Även konsekvenser för miljöskyddet 
samt för myndigheter och eventuellt andra statliga instanser tas upp.  
 
För att kunna identifiera konsekvenser måste ett utgångsläge definieras, ett så kallat 
nollalternativ. I kapitel 1.3 definieras nollalternativet utifrån dagens regelverk. För 
att kunna genomföra en strukturerad och transparent konsekvensutredning görs en 
gruppering av verksamheterna i tre kategorier. I avsnitt 1.4 och 2.2.2 finns även en 
presentation av vad det innebär att följa MKB-direktivet strikt i Sverige.   
 
1.2.1 Tre olika kategorier är möjliga  
I Naturvårdsverkets förslag till regeringen har de verksamheter och åtgärder som 
omfattas av uppdraget delats in i tre kategorier: 

1. ”Alltid betydande miljöpåverkan” (”Alltid BMP”). Kravet ställs på till-
ståndspliktiga verksamheter och innebär att det alltid behövs en specifik 
miljöbedömning och fullständig miljökonsekvensbeskrivning inför till-
ståndsprövning.  

2. ”Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas” (”Behovsbe-
dömning”). I kategorin har placerats: 
a) samtliga de tillståndspliktiga verksamheter som inte tillhör kategorin 
”Alltid BMP”, och  
b) de anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av MKB-direktivets 
Bilaga II.  

3. Inga krav på att undersöka om betydande miljöpåverkan kan antas eller att 
göra en specifik miljöbedömning (”Inga krav”). I enlighet med regering-
ens uppdrag har endast de anmälningspliktiga verksamheter som inte om-
fattas av kategorin ”Behovsbedömning” placerats i denna kategori. 

Mer information om de olika kategorierna finns att läsa i redovisningens huvuddo-
kument. 
 
1.2.2 Antalet verksamheter 
Antal verksamheter per bestämmelse i MPF är hämtade ur SMP2. Alla registrerade 
A- respektive B-verksamheter plockades ut, sorterades och summerades per be-
stämmelse. Totalt gjordes ett uttag av 5 490 verksamheter (351 A- och 5139 B-
verksamheter). Naturvårdsverket gjorde år 2015 en insamling av uppgifter om 
pågående C-verksamheter i kommunerna. Dessa uppgifter har använts också i detta 
regeringsuppdrag. Insamling visade att antalet C-verksamheter var drygt 16 000.  
 

                                                   
2 Svenska Miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se/ 
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De flesta verksamheter har dels en huvudkod och dels en eller flera övriga koder. 
Huvudkoden är den verksamhet som har högsta ”miljöklass”. Det är inte alltid så 
att ”huvudkoden” speglar verksamhetens huvudverksamhet. Detta gäller speciellt 
för stora verksamheter som kan ha ett antal relevanta koder. För att undvika dub-
belräkning har konsekvenser endast analyserats utifrån huvudkoden.  
 
Angreppsättet att bara titta på huvudkod kan ge en underskattning av antalet verk-
samheter med olika koder. SSAB i Luleå t.ex. är klassad både som 23.10 A och 
27.10 A där 27.10 A är huvudkoden, därmed faller 23.10 bort i analysen då det inte 
är huvudkoden. Detta angreppssätt kan därmed bidra till en underskattning av kon-
sekvenserna, framförallt för stora verksamheter. 
 
1.2.3 Tid och kostnadsuppskattningar 
För tids- och kostnadsuppskattning av att genomföra en MKB användes underlag 
från Tillväxtverkets databas MALIN, senast uppdaterad 2009. Under informations-
kravet Ansökan om tillstånd att driva eller ändra miljöfarligverksamhet ligger 
tidsuppskattningar och kostnader för hela tillståndsprocessen. Eftersom varje steg 
är specificerat har tiden för endast MKB processen kunnat plockas ut. Kostnads- 
och tidsuppskattningar för samrådsprocessen hämtades från databasen MALIN 
under informationskravet Samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och sär-
skilt berörda enligt SFS (1998:808) 6 kap 4§. För detaljer om vilka poster som 
ingår i beräkningarna, se bilaga 1 och 2. 
 
Verksamheter som påverkas av miljölagstiftningen i någon form skiljer sig kraftigt 
åt, varför det tar olika lång tid i anspråk att efterleva kraven. För att hantera detta 
har Nutek (2006) delat in verksamheterna i tre olika storlekar: liten, mellan eller 
stor enligt fördelningen nedan: 
 
Tabell 5. Fördelning av verksamheter enligt stor, mellan och liten samt hur ofta ansökan 
görs årligen. 

 
Källa: Databasen MALIN samt egna beräkningar 

 
Vad gäller täkter så anger MALIN att 800 prövas årligen vilket motsvarar 38 pro-
cent av det totala antalet täkter (B- verksamheter, 4 kap 1-3§§ i MPF). Efter en 
diskussion med Naturvårdsverkets ansvariga handläggare för täkter framkommer 
det dock att under 2013 fattades det endast 200 beslut om täkter, vilket motsvarar 
cirka 10 procent av de täkter som ligger registrerade i SMP (Pers meddelande, 

Antal 
ansökningar, 

årligen

Andel av total 
antal 

ansökningar, 
årligen

Andel av det 
totala antalet A-

anläggingar

Antal 
ansökningar, 

årligen

Andel av total 
antal 

ansökningar, 
årligen

Andel av det 
totala antalet B-

anläggingar
Liten 26 65% 7% 406 75% 11%
Mellan 9 23% 2% 91 17% 2%
Stor 5 13% 1% 41 8% 1%

40 10% 538 14%

A B
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Ryegård, 2014). Siffran i MALIN är från 2009 och därför har analysen utgått från 
den mer uppdaterade siffran baserad på 2013 års utfall. 
 
Fördelningen av verksamheterna på liten, mellan och stor, enligt tabell 5, har an-
vänts i kostnadsberäkningarna. Kolumn tre som visar andelen ansökningar av det 
totala antalet A- respektive B-verksamheter ligger till grund för hur ofta A- respek-
tive B-verksamheter söker, utifrån storlek, se resonemang senare i detta avsnitt. 
 
Tidsuppskattningarna i MALIN är angivna i minuter vilket räknats om till timmar 
och arbetsveckor (40 timmar/vecka). Uppskattningarna i MALIN utgår ifrån ett 
”normaleffektivt företag”. 
 
Definitionen av administrativa kostnader i Nutek (2004) anges som: ”med admi-
nistrativ kostnad avses enligt den definition som beslutats av regeringen företagens 
administrativa kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information eller 
uppgifter som föranletts av krav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter 
eller anvisningar i allmänna råd. Med företag menas i det här sammanhanget en 
juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet”. 
 
Kostnader per timme har plockats från MALIN. Dessa grundar sig dock på Nutek 
(2006) som i sin tur baserat beräkningen på SCB:s lönestatistik 2004. Kostnad per 
timme har räknats upp med konsumentprisindex till 2009 års nivå för att få en jäm-
förbarhet med statistiken i MALIN. Databasen anger två kostnader, dels för hand-
läggare och dels för chefsnivå. Tiden för en MKB antar Tillväxtverket delas rela-
tivt lika på handläggare och chef. En genomsnittlig timkostnad användes i beräk-
ningarna. Vid beräkning av de administrativa kostnaderna används samma metod 
som Tillväxtverket använder, enligt standardkostnadsmetoden. Standardkostnads-
metoden bygger på värderingar av hur mycket tid ett normaleffektivt företag lägger 
på att uppfylla lagkraven. Det är därmed ingen statistisk metod utan mätningarna 
ska ses som indikationer på om regelförenklingen är på rätt väg. 
 
Administrativkostnad = (tid x lönenivå + externa kostnader) x antal företag som 
berörs x hur ofta kravet utförs 
 
Externa kostnader fås också ur MALIN för en stor, mellan eller liten tillståndsan-
sökan. Även här är de delar av ansökan som är kopplade till MKB specificerade så 
att de kunnat lyftas fram. 
 
Kostnader redovisas för ett typföretag i respektive kategori i nollalternativet och 
skillnaden för respektive potentiell flytt för A- och B-verksamheter fördelat på stor, 
mellan och liten ansökan samt totalt för alla bestämmelser. 
 
Frågan hur ofta kravet på MKB tillämpas har varit en av knäckfrågorna i uppdra-
get. Det är endast vid omprövning eller tillståndsprövning av ändring av befintlig 
verksamhet som det uppstår konsekvenser. Vid nya tillstånd har verksamheten inte 
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tidigare mött dagens krav och påverkas således inte av förändringen. Men för om-
prövning är det viktigt att hitta ett antagande som realistiskt reflekterar verklighet-
en. Det finns t.ex. A-verksamheter som redan har sitt tillstånd och gjort en MKB 
som kanske påverkas av den nya kategoriseringen men om det inte genomförs 
några ändringar inom verksamheten kommer den typen av verksamheter aldrig 
eller mycket sällan att påverkas av förändringen3. Ett sätt att ta reda på hur ofta 
omprövningar sker i MPF, per bestämmelse, hade varit att be branschorganisation-
erna att uppskatta antal omprövningar. Detta visade sig inte vara en framkomlig 
väg inom ramen för detta uppdrag. Ett annat alternativ är att genom länsstyrelser-
nas årsredovisningar och svenska miljörapporteringsportalen (SMP) få en uppfatt-
ning om hur ofta samråd sker och hur ofta samrådet slutar med att betydande mil-
jöpåverkan fastställs (för kategori 2 verksamheter) och därmed beslut om att en 
MKB ska genomföras. Detta visade sig vara en mer tidskrävande metod än vad 
projektet medgav. Det alternativ som visade sig vara mest realistiskt är att förlita 
sig på de antaganden som gjorts i tidigare rapporter. I Naturvårdsverkets rapport 
(5353) Pröva eller inte pröva från 2004 utgick man från underlag från Länsstyrel-
sens Miljöprövningsdelegation och tog fram ett värde även för Miljödomstolarnas 
resursåtgång och timkostnader. Tid och kostnader används från MALIN men det 
som är användbart i Naturvårdsverket (2004) är uppskattningen om ändring av 
antal tillstånd och anmälningar per år. 
 
I tillägg används Ramböll (2012) för att underbygga vårt antagande om antal änd-
ringar per år. Ramböll (2012) har gått igenom diariet för Miljödomstolar samt Mil-
jöprövningsdelegationerna och tagit fram underlag för hur många ärenden (mål) 
per år under perioden 2007-2010 samt beräknat tidsåtgången för en tillståndsansö-
kan, inklusive MKB. Den tidsåtgång som estimeras av Ramböll inkluderar således 
hela förloppet och kan inte rakt av användas som underlag i detta uppdrag, ef-
tersom uppdraget endast ska behandla ökad eller minskad tid att ta fram en MKB. 
Det som kommer att användas är framförallt mål per år för A respektive B-
verksamheter. Det är inte klart om detta är nya tillstånd eller ändringar i Ramböll 
(2012) men ger oss ändå en fingervisning om antalet per år. Även i MALIN upp-
skattas antal ärenden per år för en stor, mellan och liten ansökan. Baserat på dessa 
tre källor antas att cirka 10 procent av antalet A-verksamheter prövar årligen och 
14 procent av antalet B-verksamheter. För täkter antas att cirka 10 procent av täk-
terna prövar årligen, enligt uppgift från handläggare på Naturvårdsverket. Eftersom 
detta antas inkludera även nya tillstånd kan inte siffran rakt av användas uppskatt-
ning av kostnaderna för omprövning. Ett ytterligare antagande har därför gjorts, 
nämligen att för A- resp. B-verksamhet (exkl. täkterna) beräkna kostnaderna base-
rat på ett spann att det är 85 – 100 procent av de årliga prövningarna som är om-
prövningar eller ändringar av befintlig verksamhet för A verksamheterna samt 50 – 
90 procent för B-verksamheterna. För täkter har ett spann på 30 – 100 procent 
antagits. Anledningen till att spannet ligger högre för täkter är att täkter är tidsbe-
                                                   
3 Omprövning kan även initieras om tillståndet är gammalt och ”omodernt” men det sker sällan. 
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gränsade och därför är en nyprövning också relevant att inkludera, även om täkten i 
sig inte är ny. Kolumn tre respektive sex i tabell 5 ovan visar fördelningen på stor, 
mellan och liten ansökan för A- och B-verksamheter. 
 
Uppskattningarna för tid och kostnad från MALIN bygger på de mätningar som 
började 2005 för att uppskatta företags administrativa kostnader kopplade till mil-
jöområdet. Målet med mätningarna anges inte vara att få fram exakta siffror utan 
snarare ge en indikation på om det blir dyrare eller billigare för företagen att ge-
nomföra lagar och krav (NUTEK, 2006). Likaså ska resultatet i denna konsekvens-
utredning ses som en indikation på vilket håll det lutar, inte kostnaderna i sig i 
absoluta tal. Uppskattningarna för tid och kostnader för täkter som är B-
verksamheter saknar uppskattningar för en ”liten” MKB och samrådskostnader. 
Värdena som motsvarar en mellanstor B-verksamhet har använts för att ha ett esti-
mat även för täkterna. 
 
En brist i analysen är avsaknaden av ett monetärt värde, eller tidsuppskattning för 
den tid som löper då verksamheterna i kategori 2 inväntar länsstyrelsens beslut om 
BMP. Denna tid och värdet av tiden varierar troligen stort från fall till fall och är 
säkerligen olika beroende på typ av verksamhet. I värdet ligger dels värdet av en 
eventuellt försenad produktionsstart, ökad administration för kommunikation och 
kompletteringar till Länsstyrelsen samt extra möten. För att få en uppskattning av 
detta hänvisas till Ramböll (2012). I Rambölls rapport finns samråd och tid för 
beslut, som en post i deras uppskattningar över tid och resurser som krävs för hela 
tillståndsprocessen, dvs. inte endast MKB processen. 
 
Kostnaden för en MKB är en engångskostnad och belastar således endast företagen 
när tillståndsprövning genomförs, vid ny etablering eller omprövning alternativt 
ändring av befintlig verksamhet. 
 
För de verksamheter som ligger i dagens kategori 3 gäller anmälningsplikt. Till-
synsmyndigheten, som tar emot anmälningen, kan förelägga att verksamhet behö-
ver prövas för tillstånd - om skäl finns. Om en sådan prövning leder till att verk-
samheten måste söka tillstånd så ska även en specifik miljöbedömning genomföras 
och en fullständig MKB utarbetas. Men andelen verksamheter som ligger i dagens 
kategori 3 som behöver tillståndsprövas är så pass få att den kan anses försumbar i 
kostnadsberäkningarna.  
 
Enligt bestämmelse som träder ikraft den 1 januari 2018, 6 kap. 23 § miljöbalken, 
kan verksamhetsutövare för verksamheter som är placerade i kategori 2, själva 
bestämma om de direkt vill genomföra en specifik miljöbedömning utan undersök-
ningssamråd, dvs motsvarande en kategori 1 verksamhet. Detta förväntas göras av 
verksamheter som ändå misstänker att en BMP kan antas för verksamheten. Genom 
att gå direkt på den specifika miljöbedömningen, slipper en sådan verksamhet att 
genomföra ett undersökningssamråd och invänta ett beslut från länsstyrelsen. Där-
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med sparas tid. Hur många verksamheter i kategori 2 som förväntas gå denna väg 
är väldigt osäkert och har inte beaktats i beräkningarna. 
 
1.2.4 Övriga avgränsningar 
Analysen som följer ska ses som övergripande. Idealt sett borde alla berörda verk-
samheter kartläggas och konsekvenser till följd av förslaget identifieras och analys-
eras, per verksamhet. Men det är ett alltför omfattande arbete varpå en generali-
sering måste göras och övergripande slutsatser dras.  
 
I följande tre avsnitt definieras de olika alternativen.  
 

1.3 Nollalternativet 
Det här avsnittet beskriver tillämpningen av de MKB-regler som gäller från 1 janu-
ari 2018, med den kategorisering av verksamheter som gäller för närvarande. Dessa 
uppgifter kommer att användas i avsnitt 2 för att belysa konsekvenserna av försla-
get. 
 
Syftet med ett nollalternativ är att ha något att jämföra det förordade förslaget 
gentemot. Det är skillnaden mellan nollalternativet och de övriga två alternativen 
som är av intresse i denna konsekvensanalys.  
 
I Sverige måste de verksamheter som omfattas av 2-32 kap miljöprövningsförord-
ningen ha ett tillstånd (tillståndspliktig verksamhet) från en mark- och miljödom-
stol (MD) eller från en miljöprövningsdelegation (MPD), eller göra en anmälan 
(anmälningspliktig verksamhet) till tillsynsmyndigheten.  
 
För att få ett tillstånd måste verksamhetsutövaren ta fram en MKB i den specifika 
miljöbedömningen (en MKB enligt MKB-direktivet) eller en liten MKB, se 6 kap. 
47 § miljöbalken. De verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan (BMP) gör en MKB i den specifika miljöbedömningen. I Sverige reglerar 6 
kap. miljöbalken, förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, som 
den 1 januari 2018 ersätts av miljöbedömningsförordningen (2017:966), samt för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH, 1998:899) frågor om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
En MKB i den specifika miljöbedömningen är en detaljerad redogörelse av en 
verksamhets (eller åtgärds) direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter som 
verksamheten (eller åtgärden) kan medföra för; människor, djur, växter, mark, 
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. I en sådan MKB ska även hushåll-
ningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt annan hushållning 
med material, råvaror och energi beröras. I en liten MKB ska verksamhetsutövaren 
lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffek-
ter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  
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En MKB föregås av en underlags- och samrådsprocess. Om verksamheten tillhör 
kategori 1 ska det genomföras ett avgränsningssamråd inom ramen för den speci-
fika miljöbedömningen. Om verksamheten tillhör kategori 2 börjar processen nor-
malt med ett undersökningssamråd. Undersökningssamrådet och samrådsredogö-
relsen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan kan 
antas eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas vidtar ett avgränsnings-
samråd inom ramen för den specifika miljöbedömningen (samma process som för 
kategori 1).   
 
Tabellen nedan anger i vilken grupp de olika verksamheterna är fördelade idag 
(OBS endast efter huvudkategori). Förklaring av huvudkategori finns i avsnitt 1.2.  
 
Tabell 6. Fördelning av antal bestämmelser i MPF och verksamheter enligt nuvarande 
regelverk (nollalternativet). 
      Verksamhet 
Kategori     A B C 

1 Har genomfört fullständig MKB Bestämmelser 59 79 1 
  Verksamheter 333 2104 0 

1 och 2 Delad kod, Har genomfört full-
ständig MKB eller liten MKB 

Bestämmelser 0 1 0 
  Verksamheter 0 1535 0 
2 Kan ha genomfört fullständig 

MKB eller liten MKB 
Bestämmelser 9 62 52 

  Verksamheter 18 1500 6099 
3 Anmälningspliktiga, ej fullstän-

dig eller liten MKB 
Bestämmelser 0 0 58 

  Verksamheter 0 0 9944 
 
Kostnaderna att genomföra en MKB i den specifika miljöbedömningen eller en 
liten MKB är väldigt olika och verksamhetsspecifika. Nedan finns en schablon som 
använts, för mer information och avväganden se avsnitt 1.2 Metod och avgräns-
ningar.  
 
Kostnaden för ett MKB-förfarande beror på vilken typ av process som krävs där de 
olika delarna har olika kostnader.  
 
För kategori 1 är kostnaderna fördelade på följande poster: 

 Den specifika miljöbedömningen: Avgränsningssamråd + fullständig MKB  
 
För de tillståndspliktiga verksamheterna/åtgärderna i kategori 2 finns det två olika 
kostnadsalternativ beroende på om BMP kan antas eller inte:  

 BMP kan antas:  
Undersökningssamråd + Samrådsredogörelse + Tid för beslut + Den speci-
fika miljöbedömningen (avgränsningssamråd och MKB)  
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 BMP antas inte:  
Undersökningssamråd + Samrådsredogörelse + Tid för beslut + Liten 
MKB. 

 
Av dessa kostnader har värdet av posten ’tid för beslut’ för verksamheterna inte 
kunnat värderas. Denna tid kan variera beroende på typ av verksamhet och om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Även om tiden normalt inte ska överstiga 60 
dagar kan den förlängas, se 14 § miljöbedömningsförordningen. I värderingen 
ligger dels värdet av en eventuellt försenad produktionsstart, ökad administration 
för kommunikation och kompletteringar till Länsstyrelsen samt extra möten. 
 
Kategori 3 inkluderar endast anmälningspliktiga verksamheter och inget MKB-
förfarande, därför skattas dess MKB-kostnader till 0 i denna analys. Däremot måste 
anmälan innehålla viss information om verksamheten och dess miljökonsekvenser 
men kostnaden för detta antas vara försumbar i sammanhanget, därav 0 kr.  
 
Totalt sett kostar det för verksamheterna, med dagens kategorisering, i intervallet 
cirka 404-786 miljoner kronor årligen att genomföra MKB m.m., beroende på antal 
årliga omprövningar.  
 
Tabell 7. Totala administrativa kostnader i nollalternativet (miljoner kronor) 

Kategori A B C Täkter Totalt 
1 22-25 103- 185  19-65 144-275 
2 0 46 - 82 186-335 28-94 260-511 
3 0 0  0 0 

 Totalt 404-786 
 

1.4 Minimialternativet 
Att följa MKB-direktivet strikt är ett möjligt alternativ för Sveriges hantering av 
miljöfarliga verksamheter, i analysen kallat för minimialternativet.  
 
MKB-direktivet är ett minimidirektiv och ska följas av alla EU medlemsstater 
(Regeringen, 2012). Minimibetydelsen innebär att varje medlemsland åtminstone 
måste uppfylla MKB-direktivet, men Sverige kan föreskriva strängare krav om det 
krävs för att skydda vår miljö. Syftet med MKB-direktivet är att säkerställa att en 
systematisk bedömning av miljöpåverkan genomförs, för projekt som på grund av 
sin art, storlek eller lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. MKB-
direktivet har fyra bilagor: 
 

 Bilaga I består av en lista med projekt som medför BMP där miljökonse-
kvensbedömningar är nödvändiga och tillståndsprövning är obligatorisk.  

 Bilaga II: De projekt som finns i bilaga II ska bestämmas genom en be-
dömning från fall till fall, och/eller genom gränsvärden eller kriterier som 
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fastställts av medlemsstaten, om det behövs en miljökonsekvensbedömning 
och tillståndsprövning. 

 Bilaga III hanterar urvalskriterierna. 
 Bilaga IV beskriver de uppgifter som ska uppges i en MKB. 

 
Om Sverige hade infört MKB-direktivet strikt (minimialternativet) hade kategori-
erna definierats som följande: 

1. Kategori 1 – verksamheter i Bilaga I genomför alltid miljöbedömning och 
MKB; bestämmelse som anger att följande verksamheter och åtgärder kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

2. Kategori 2 – behovsbedömning/urvalsförfarande av de verksamheter och 
åtgärder som anges i direktivets bilaga II. 

3. Kategori 3 – sådana verksamheter som inte omfattas av MKB-direktivets 
bilaga I eller II. 

 
Minimialternativet innebär bland annat: 

 att 29 bestämmelser i miljöprövningsförordningen för tillståndspliktig 
verksamhet flyttas ned till kategori 3, ”Inga krav”. 

 att 108 bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Alltid BMP”, helt eller delvis flyttas 
ned till kategorin ”Behovsbedömning”.  

 att sex bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Behovsbedömning”, flyttas upp till 
kategorin ”Alltid BMP”, samt 

 att antalet bestämmelser i miljöprövningsförordningen för anmälningsplik-
tig verksamhet som föreslås tillhöra kategori 1 eller 2 ökar från 52 till 70 
stycken. 

 

1.5 Förordat alternativ 
Det förordade alternativet, dvs. Naturvårdsverkets förslag, innebär: 

 att 43 bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen, som idag tillhör kategorin ”Alltid BMP”, helt eller delvis flyttas 
ned till kategorin ”Behovsbedömning”.  

 att nio bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet i miljöprövningsför-
ordningen (11 kap. 3 och 4 §§, samt 29 kap. 6, 8, 10, 12, 52, 54 och 67 §§), 
som idag tillhör kategorin ”Behovsbedömning”, flyttas upp till kategorin 
”Alltid BMP”, samt 

 att antalet bestämmelser i miljöprövningsförordningen för anmälningsplik-
tig verksamhet som flyttas till kategori 2 ökar från 52 till 71 stycken. 

 
Mer information om det förordade alternativet finns att läsa i redovisningens hu-
vuddokument. 
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Tabell 8. Antalet verksamheter uppdelat på verksamhetstyp (A,B,C) och kategori 
för de olika utredningsalternativen (nollalternativet, förordat alternativ och minimi-
alternativet) 

 A B C A+B+C 
Kategori/ 
Alternativ 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

1 333 129 310 2104 136 837 0 0 0 2437 265 1147 

1 och 2 0 159 9 1535 2523 2025 0 140 0 1535 2822 2034 

2 18 60 32 1500 1907 2277 6099 7009 7151 7617 8976 9460 

3 0 3 0 0 572 0 9944 8894 8892 9944 9469 8892 
Totalt 351 351 351 5139 5139 5139 16043 16043 16043 21533 21533 21533 

 
Tabell 9. Antalet bestämmelser uppdelat på verksamhetstyp (A,B,C) och kategori 
för de olika utredningsalternativen (nollalternativet, förordat alternativ och minimi-
alternativet)  

 A B C A+B+C 
Kategori/ 
Alternativ 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

Noll Mi-
nimi 

Föror-
dat 

1 59 16 58 79 9 46 1 0 0 139 25 104 
1 och 2 0 31 2 1 38 10 0 4 0 1 73 12 

2 9 13 8 62 74 86 52 67 71 123 154 165 
3 0 8 0 0 21 0 58 40 40 58 69 40 

Totalt 68 68 68 142 142 142 111 111 111 321 321 321 
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2 Identifierade konsekvenser 
2.1 Introduktion  
I det här kapitlet synliggörs förändringen från nollalternativet jämfört med minimi-
alternativet och förordat alternativ. Kapitlet redovisar vad förändringen innebär för 
olika verksamheter, prövningsinstanser, övriga myndigheter samt miljöskyddet.  
   
I detta avsnitt hanteras 6 § punkt 3-4 samt hela 7 § från förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning dvs.: 

 Vilka som berörs av regleringen 
 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 
 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 
 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad re-

gleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 
 Andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 

förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av 
den föreslagna regleringen 

 Påverkan på konkurrensförhållandena för företagen 
 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 
 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 

 

2.2 Verksamheter 
Övergripande, både för en förändring i linje med förordat förslag eller en föränd-
ring i linje med minimialternativet, gäller följande: 
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Tabell 10. Flytt från en kategori till en annan 
Flytt Övergripande konsekvenser 
1 till 2 Här blir det en administrativ lättnad men också större osäkerheter 

Två alternativa utfall: 
1) Verksamheten bedöms ha betydande miljöpåverkan och gör en spe-

cifik miljöbedömning och en fullständig MKB. Skillnaden från att 
ha tillhört kategori 1 tidigare är att man får göra ett undersöknings-
samråd, ta fram en samrådsredogörelse och invänta beslut om BMP, 
vilket resulterar i osäkerheter och ev. försenad produktionsstart. 

2) Verksamheten bedöms inte ha betydande miljöpåverkan och gör en 
liten MKB. Skillnaden från att ha tillhört kategori 1 tidigare är att 
man får göra ett undersökningssamråd, ta fram en samrådsredogö-
relse och invänta beslut om BMP, vilket resulterar i osäkerheter och 
ev. försenad produktionsstart, plus att man slipper kostnaderna för 
ett avgränsningssamråd och en fullständig MKB.  

1 till 3 Minskad administrativa kostnader eftersom verksamheten inte, inom 
ramen för en specifik miljöbedömning, behöver genomföra ett avgräns-
ningssamråd och ta fram en fullständig MKB. Dock ska för tillstånds-
prövningen nödvändigt underlag finnas med i tillståndsansökan, t.ex. de  
uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. följs. 

2 till 1 Här finns två alternativa utfall: 
1) Ökade kostnader för de verksamheter som tidigare bedömdes ej 

BMP. Dessa behöver nu inom ramen för den specifika miljöbedöm-
ningen, göra ett avgränsningssamråd och en fullständig MKB. 

2) Minskade kostnader för de verksamheter som tidigare kunde antas 
medföra betydande miljöpåverkan eftersom man inte behöver ge-
nomföra ett undersökningssamråd, ta fram en samrådsredogörelse 
och invänta beslut om BMP. De kan istället direkt genomföra den 
specifika miljöbedömningen. 

2 till 3 Minskade kostnader eftersom verksamhet i kategori 3 helt slipper MKB 
och samråd (för prövningen nödvändigt underlag ska finnas med i till-
ståndsansökan och anmälan). 

3 till 2 Ökade kostnader både om verksamheten bedöms ha BMP eller inte, dels 
på grund av samrådsprocesserna och dels på grund av kostnaderna för 
fullständig MKB inom ramen för den specifika miljöbedömningen, eller 
en liten MKB.  

 
2.2.1 Konsekvenser till följd av förordat förslag 
Här ligger tyngdpunkten på en sammanställning av antalet verksamheter som på-
verkas av förändringen, samt förändringar i kostnader kopplade till MKB. 
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Genom en sortering av bestämmelserna baserat på vilken förändring som sker, dvs. 
från vilken kategori med dagens indelning till vilken kategori med förslagets indel-
ning, framkommer följande mönster: 
 
Tabell 11. Antalet bestämmelser och verksamheter som påverkas när det förordade alterna-
tivet jämförs med nollalternativet. 

  
Antal bestämmelser 

(Antal verksamheter inom parentes) 
Nollalternativet till 
förordat alternativ 

A B C 

1 till 2 6 (36) 28 (1034) 1  
1 till 1 och 2 2 (*) 7 (*) 0 
2 till 1 7(18) 2 (12) 0 
2 till 3 0 0 1 (1412) 
2 till 1 och 2 0 2 (*) 0 
3 till 2 0 0 19 (2464) 
  15 (54) 39 (1046) 21 (3876) 
Totalt antal bestämmelser som berörs   75 (4976) 
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet verksamheter delats 
ut på kategori 1 och 2 enligt bestämda antaganden.   

 
Som framkommer i tabell 11 ovan är det 2482 verksamheter som flyttas ner i kate-
goriindelning och 2494 verksamheter som flyttas upp i systemet. Totalt påverkas 
75 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF.  
 
För de bestämmelser som delas upp på två eller flera kategorier har verksamheterna 
fördelats enligt metoden som beskrivs i avsnitt 1.2.  
 
Kostnaderna för de olika kategorierna uppskattas med utgångspunkt i kostnaderna 
för nollalternativet.  
Baserat på de kostnadsposter som anges i nollalternativet per kategori i bilaga 3, 
tabell 2, har den kostnadsförändring som sker vid en flytt från en kategori till en 
annan beräknats. Notera att tiden och värderingen av den inte är inräknad för verk-
samheterna för att invänta beslut om BMP. Ramböll uppskattar tiden för samråd 
och beslut om BMP till i genomsnitt 20 veckor och 25 arbetsdagar för en A-
verksamhet och 20 veckor och 10 arbetsdagar för en B-verksamhet. Resursåt-
gången inkluderar samrådet. Det antas att verksamheten inte behöver lägga några 
arbetsdagar under tiden som beslut inväntas.  
 
Siffrorna i tabell 2 i bilaga 3 anger därmed vad en verksamhet kommer att uppleva 
för kostnadsbesparing (-) eller kostnadsökning (+) om verksamheten påverkas av 
en förändring till följd av förslaget. Det ska påpekas att det är endast när en verk-
samhet söker omprövning av nuvarande verksamhet som denna konsekvens slår in 
och detta berör endast befintliga verksamheter. Observera att framtida verksamhet-
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er, som inte är etablerade idag, påverkas inte av förändringen eftersom de regelverk 
de möter vid etableringen kommer att vara det nya förslaget. 
 
Totalt sett leder förslaget till en minskning av administrativa kostnader kopplade 
till samråd och MKB processer på 5-8,6 miljoner kronor årligen. Minskningen 
motsvarar i storleksordningen 1 procent av nollalternativets kostnader för samråd 
och MKB. 
 
Tabell 12. Årliga kostnadsförändringar när det förordade alternativet jämförs med nollal-
ternativet (MSEK) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet 

till det förordade 
alternativet A B 

 
 
 

C 
Total ök-

ning/minskning  
1 till 2 (-0,9)-(-1,0) (-19,4)- (-34,9) 0 (-20,3) - (-35,9) 
1 till 3 0 0 0 0 
2 till 1 0,2  0,1- 0,2 0 0,3- 0,4 

2 till 3 0 0 
(-19,1)- (-

34,5) (-19,1)-(-34,5) 
3 till 2 0 0 34,1-61,4 34,1-61,4 

    Totalt (-5,0)-(-8,6) 
 
Nedan följer i tillägg korta kommentarer till övriga paragrafer i förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning: 

 Andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och 
vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd 
av den föreslagna regleringen  
o Värdet av tiden i väntan på beslut har inte varit möjlig att värdera 

men den är därav inte oviktig. Annars föreligger inga andra kostna-
der. 

 
 Påverkan på konkurrensförhållandena för företagen 

o I regeringens departementsskrivelse Ds 2016:25 ”Miljöbedömningar” 
antas förslagen inte påverka konkurrensförhållandena. Naturvårdsver-
ket instämmer i den bedömningen. 

 
 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 

o För företagen hade det varit allra mest förutsägbart om det stod klart 
från början om de behöver göra en specifik miljöbedömning med full-
ständig MKB eller en liten MKB. I det förordade förslaget delas flera 
bestämmelser i MPF upp på flera kategorier och det bidrar inte till 
tydlighet.  Det rör sig om totalt 11 bestämmelser i MPF som delas 
upp, av totalt 321, så den ökade ”otydligheten” är liten. 

 
 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning 
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o För C-verksamheter som kollektiv är det fler verksamheter som flyttas 
upp från kategori 3 till kategori 2 (2464 st.) än som flyttar åt andra 
hållet (1412 st.) Det leder till ökade kostnader för C-verksamheterna 
totalt sett.  

 
2.2.2 Konsekvenser om minimialternativet genomförs 
Här ligger tyngdpunkten på en sammanställning av det antal företag samt kostnader 
som påverkas av ett strikt införande av MKB-direktivet. 
 
Genom en sortering av bestämmelserna baserat på vilken förändring som sker, dvs. 
från vilken kategori med dagens indelning till vilken kategori om MKB-direktivet 
följs strikt, framkommer följande det mönster som framgår av tabell 13. 
 
Tabell 13. Antal bestämmelser och verksamheter som påverkas när nollalternativet jämförs 
med minimialternativet 

Från nollalternati-
vet till minimialter-

nativet 
Antal bestämmelser (antal verksam-
heter inom parentes) 

 

  A B C  
1 till 2 12(135) 32(1361) 1(0)  
1 till 3 6(3) 5(113) 0  
1 till 1 och 2 30(*) 34(*) 0  
2 till 1 5(14) 1(8) 0  
2 till 3 2(0) 16(459) 1(1412)  
2 till 1 och 2 1(*) 3(*) 2(5)  
3 till 2 0 0 17(2327)  
3 till 1 och 2 0 0 2(135)  
  56(152) 91(1941) 23(3879)  
Totalt antal bestämmelser som berörs  170(5972)  
(*) I de fall det är en delad bestämmelse så har antalet 
verksamheter delats ut på kategori 1 och 2 enligt be-
stämda antaganden.      

 
Som framkommer i tabell 13 ovan är det 3790 verksamheter som flyttas ner i kate-
goriindelning och 2484 verksamheter som flyttas uppåt i systemet. Totalt påverkas 
170 bestämmelser av de totalt 321 som finns i MPF, om Sverige hade beslutat att 
gå från dagens kategorisering (nollalternativet) till en strikt tillämpning av MKB-
direktivet (minimialternativet). 
 
För de bestämmelser som delas upp på två eller flera kategorier har verksamheterna 
fördelats enligt metoden som beskrivs i avsnitt 1.2. 
 
Baserat på de kostnadsposter som anges per kategori i nollalternativet och i bilaga 
3 ovan beräknas den kostnadsförändring som sker vid en flytt från en kategori till 
en annan, om minimialternativet genomförts.  
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Totalt sett skulle en implementering av minimialternativet leda till en minskning i 
kostnader (kopplade till samråd och MKB processer) med cirka 33-59 miljoner 
kronor årligen. Utgår man från kostnaderna för nollalternativet motsvarar det en 
minskning med i storleksordningen 9-10 procent. Den största skillnaden i storleken 
på besparingen gentemot det förordade förslaget är att det i minimialternativet är 
avsevärt många fler B-verksamheter som flyttar ner en kategori. I minimialternati-
vet är det 1933 B-verksamheter medan det i det förordade alternativet är 1034 
verksamheter som flyttar ner en kategori.  
 
Tabell 14. Förändring i de administrativa kostnaderna för verksamheter per flytt och totalt 
vid en jämförelse mellan nollalternativet och minimialternativet. (ökning (+)/minskning(-) 
(miljoner kronor) 

Kategoriflytt från 
nollalternativet till 
minimialternativet. A B 

 
 

C 
Total ök-

ning/minskning 

1 till 2 (-2,8)-(-3,3) (-25,5)-(-46,0) 0 (-28,3)-(-49,3) 

1 till 3 - (-5,6)-(-10,0) 0 (-5,6)-(-10,0) 

2 till 1 0,2-0,23 0,06-0,11 0 0,26 till 0,34 

2 till 3 - (-14,0)-(-25,2) (-19,1)-(-34,5) (-33,1)-(-59,7) 

3 till 2 - - 33,2-59,7 33,2-59,7 

  
  

 (-33,5)-(-59) 
 
Hade Naturvårdsverket gått hela vägen till MKB-direktivet hade en ytterligare 
kostnadsbesparing för verksamheterna på 28-50 miljoner kronor varit möjlig.  
 
Men som känslighetsanalysen visar nedan, beror besparingen på antagandet, hur 
många som bedöms som BMP i kategori 2. Det är därför viktigt att påminna om att 
det endast är riktningen som pekas ut, inte den absoluta besparingen i sig. 
 
2.2.3 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har genomförts för antagandet om att 50 procent av verksam-
heterna i kategori 2 kommer att bedömas ha BMP.  
 
(i) Antagandet att 50 procent i kategori 2 kommer bedömas ha BMP.  
En grund till att NV lagt en bestämmelse i kategori 1, som tidigare legat i kategori 
2, har varit att NV bedömt att bestämmelsen troligen ändå skulle fått beslut om 
BMP och därmed fått göra en MKB om den låg kvar i kategori 2. Man skulle där-
med kunna anta att majoriteten av de bestämmelser som ligger kvar i kategori 2, 
eller som flyttats till kategori 2 från kategori 1, kommer att bedömas som ej BMP. 
Vårt grundantagande är dock att utfallet från bedömningsprocessen blir att 50 pro-
cent blir BMP och 50 procent blir ej BMP. Känsligheten prövas av detta antagande 
på resultat genom att pröva dels en högre andel BMP bedömningar i kategori 2 och 
dels en lägre andel. 
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Om man testar att 75 procent respektive 25 procent av verksamheterna, som i för-
slaget ligger i kategori 2, bedöms medföra BMP blir det en kostnadsökning 
(minskning) i relation till grundantagandet på cirka 10 miljoner kronor (upp/ner).  
 
Samma resonemang för MKB-direktivet visar att kostnaderna hade varierat upp 
och ner med cirka 15 miljoner kronor. 
 
Antagandet om huruvida en verksamhet i kategori 2 bedöms som BMP eller inte 
har således en relativt stor inverkan på den slutliga kostnadsbesparingen. 
 

2.3 Konsekvenser för miljöskyddet 
I tabell 10 beskrivs de administrativa konsekvenserna av olika förflyttningar från 
en kategori till en annan. Hela utgångspunkten för det här uppdraget har varit att 
bibehålla det svenska miljöskyddet. För att det ska kunna ske är det av yttersta vikt 
att den behovsbedömningen som ska göras för de verksamheter som hamnar i kate-
gori 2 verkligen blir träffsäker, dvs. att i de fall betydande miljöpåverkan kan antas 
så tas också beslut som leder till en specifik miljöbedömning och en fullständig 
MKB. Då finns förutsättningarna för att miljöskyddet i Sverige kommer att bibe-
hållas på dagens nivå.   
 

2.4 Konsekvenser för Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna är ansvariga för att bedöma om en verksamhet kan antas medföra 
BMP eller inte, både vad gäller A- och B-verksamheter. Därför är det intressant att 
titta på förändringen av antalet verksamheter som hamnar i kategori 2.  
 
Eftersom A-och B-verksamheter i kategori 2 kräver ett samråd kan det innebära en 
ökad börda om man får fler verksamheter i kategori 2. Med det förordade förslaget 
kommer 32 A-verksamheter att hamna i kategori 2, vilket är nästan dubbelt så 
många som idag, dvs. nollalternativet. Dessutom kommer, med det förordade för-
slaget, 9 verksamheter att hamna i bestämmelser som är delade mellan kategori 1 
och 2. Av dessa 9 verksamheter kommer ytterligare några att hamna i kategori 2. I 
våra beräkningar har vi antagit att hälften hamnar i kategori 2. När det gäller B-
verksamheter är skillnaderna större. I det förordade förslaget hamnar 2277 verk-
samheter i kategori 2 att jämföra med nollalternativets 1500. Dessutom hamnar 
2025 verksamheter i delade bestämmelser vilket är fler än i nollalternativet där 
1535 verksamheter är i delade bestämmelser. Sammantaget är det alltså en bety-
dande ökning av antal A-och B-verksamheter som hamnar i kategori 2 med det 
förordade alternativet jämfört med nollalternativet. Det kommer rimligtvis leda till 
att länsstyrelsens arbetsbörda för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan 
ökar. Men det har inte kunnat fastställas om en denna ökade arbetsbörda helt eller 
delvis kompenseras av en minskad arbetsbörda i senare skeden i miljöbedömnings- 
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och tillståndsprocessen. Att flera B-verksamheter flyttats ner från kategori 1 med 
det förordade förslaget innebär rimligtvis ett mindre antal fullständiga MKB att 
granska och bedöma. 
 

2.5 Konsekvenser för Mark och Miljödom-
stolar (MD) och Miljöprövningsdelegat-
ioner (MPD) 

I Sverige finns fem stycken Mark och Miljödomstolar. Dessa är lokaliserade i 
Nacka, Växjö, Östersund, Vänersborg och Umeå. Domstolarna är ansvariga för 
tillståndsansökningar för A-verksamheter medan miljöprövningsdelegationerna 
prövar B-verksamheter. Det kan möjligen bli en ökad arbetsbörda för MD och 
MPD för de verksamheter som inte redovisar en fullständig MKB. Då har nämligen 
MD och MPD skyldighet att se till att ansökan är tillräcklig. Om inte verksamhets-
utövaren i ansökan och i den lilla MKB:n har redovisat tillräckligt av nödvändiga 
miljökonsekvenser för tillståndsprövningen, så ska MD och MPD kräva in det från 
sökanden. Det skapar i så fall mer arbete för både MD och MPD.  
 
Det är intressant att se hur många ansökningar som kommer att vara utan en full-
ständig MKB i framtiden och där MD och MPD behöver granska underlaget och 
eventuellt kräva in kompletteringar (gäller kategori 2 som ej anses ha BMP).  
 

2.6 Konsekvenser för kommuner 
Anmälningar från anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) handläggs av 
den kommunala nämnden. Med det förordade förslaget är det 2464 verksamheter 
som flyttas upp från kategori 3 till kategori 2, 1412 verksamheter flyttar åt motsatt 
håll. Jämfört med idag (nollalternativet) tillkommer alltså i storleksordningen 1000 
verksamheter för vilka de kommunala nämnderna ska bedöma om betydande mil-
jöpåverkan föreligger eller ej. Det kommer att leda till en ökad arbetsbörda, vilken 
kommunerna kan finansieras via avgifter. 
 

2.7 Konsekvenser för centrala myndigheter 
De centrala myndigheterna, däribland Naturvårdsverket, kommer troligen inte att 
påverkas i någon större omfattning. De centrala myndigheterna yttrar sig i regel 
över tillståndsansökningar för stora verksamheter, främst A-verksamheter. Ef-
tersom den för tillståndsprövningen nödvändiga redovisningen av miljökonsekven-
ser måste finnas med i ansökan vare sig det redovisas i en fullständig eller liten 
MKB, så bedöms inte nya regler och förslaget till kategorisering få några nämn-
värda konsekvenser för de centrala myndigheterna. Däremot behöver Naturvårds-
verket lägga resurser på ny central vägledning för miljöbedömningar.  
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2.8 Konsekvenser för övriga aktörer 
2.8.1 Närmast berörda och miljöorganisationer 
Närmast berörda och miljöorganisationer kommer främst att påverkas av att det 
inte blir någon specifik miljöbedömning och fullständig MKB i de fall där verk-
samhet, som tidigare tillhört kategori 1 och flyttas till kategori 2, ej antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. I dessa fall kommer det inte att genomföras en speci-
fik miljöbedömning och det utarbetas inte en fullständig MKB. Det kan upplevas 
vara till nackdel för miljöorganisationer och de närmast berörda. 
 
Däremot kommer närmast berörda och miljöorganisationer att få större möjligheter 
att påverka anmälningspliktiga verksamheter eftersom fler verksamheter kommer 
att omfattas av specifika krav på underlag om miljöförhållanden och miljöeffekter 
etc. i enlighet med 8 och 9 §§ miljöbedömningsförordningen. 
 
2.8.2 Konsulter 
Även de konsulter som anlitas av verksamhetsutövarna kan komma att påverkas av 
förslaget, beroende på om det blir fler eller färre fullständiga MKBer i kategori 1 
och kategori 2. Genom att sortera dagens indelning och förslagets inledning på 
kategori 1 respektive 2, samt de varianter på kategorier som finns i förslaget, fram-
kommer att färre verksamheter kommer att behöva genomföra en, inom ramen för 
en specifik miljöbedömning, fullständig MKB vid en omprövning av tillstånd om 
förslaget genomförs. Detta är i linje med MKB-direktivet och innebär att det kan 
förväntas blir något mindre uppdrag för konsulter. Dock är det endast cirka 10 
procent av verksamheterna som antas ompröva sin verksamhet årligen varför effek-
ten torde vara marginell. 
 

2.9 Övriga konsekvenser 
Naturvårdsverket bedömer att förslaget inte leder till några negativa konsekvenser 
för jämställdhet, brottslighet, den offentliga servicen i olika delar i landet, integrat-
ionspolitiska målen eller medföra konsekvenser för den personliga integriteten. 
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3 Övriga bedömningar 
3.1 Överensstämmelser med EU reglering-

ar 
En konsekvensutredning ska innehålla en bedömning av om regleringen överens-
stämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen. Naturvårdsverket anser, i linje med regeringens egna slutsat-
ser, att förslaget har sin grund i MKB-direktivet och att förslagen innebär att de 
svenska bestämmelserna på ett tydligare sätt återspeglar MKB-direktivet. Förslaget 
till kategorisering innebär att Sverige, till skillnad mot en strikt tillämpning av 
direktivet, även fortsättningsvis går utöver de skyldigheter som följer av vårt med-
lemskap i EU. Det innebär dock inte att vi bryter mot reglerna eftersom MKB-
direktivet är ett minimi-direktiv. Varje medlemsland har rätt att ställa hårdare krav 
än vad MKB-direktivet anger. 
 

3.2 Tidpunkt för ikraftträdande 
Ingen särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet. 
Förslaget påverkar inte befintliga verksamheter förrän det är aktuellt att göra en 
tillståndsansökan eller en anmälan enligt miljöbalken.  
 
Det bedöms inte finnas behov av speciella informationsinsatser i samband med 
ikraftträdandet. Normala informationsinsatser bedöms som tillräckliga. Däremot 
bedöms det nödvändigt med central vägledning riktad till både myndigheter och 
verksamhetsutövare, för att tillämpningen av de nya reglerna ska bli effektiv och 
likvärdig. 
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Bilaga 1: Tid och externa kostnader för MKB i Tillväxtverkets 
databas MALIN 

 

Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

Avgift för 
ansökan och 
tillsyn 

  3   
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB - 4 al-
ternativ 

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, 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

MKB - 1 lo-
kalisering 

1§ En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att an-
lägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. 
7 § En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter som behövs för 
att uppfylla syftet enligt 3 §, däribland 
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Innehåll av 
ansökan - 1. 
ritningar ... 

En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall innehålla 
1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, 
produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, 
andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning 

28 800 500 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 5. 
förslag till 
övervakning 
... 

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten, 28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

Innehåll av 
ansökan - 4. 
förslag till 
skyddsåtgär-
der ... 

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgif-
ter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas, 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 2. 
uppgifter om 
utsläppskäll-
or... 

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt för-
slag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall, 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Beräkning 
av avgift 

  3   n/a 

Innehåll av 
ansökan - 3. 
en miljökon-
sekvensbe-
skrivning ... 

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift om det 
samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 §§, 

28 800   
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

Innehåll av 
ansökan - 6. i 
fråga om 
tillstånd ... 

6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en säkerhets-
rapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB för 
verksamhet 
utan bety-
dande miljö-
påverkan 

För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som anges i första 
stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgär-
dens art och omfattning. 
dvs  
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter 
om lokalisering, utformning och omfattning, 

28 800   

Denna post tolkas som 
att motsvara den för-
svenskade varianten 
”liten” MKB, dvs tiden att 
genomföra den MKB som 
görs om verksamheten ej 
anses medföra BMP.  
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

 
2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga 
verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur 
det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar 
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 
 
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. 

 

MKB - 5 
sammanfatt-
ning 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4 28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Avgift för 
länsstyrelsens 
kungörelser i 
vid tillstånds-
prövning 

  
 

  
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Meddelande i 
MALIN 

Beskrivning Minuter 
Externa om-
kostnader 

Kommentar 

MKB - 2 åt-
gärder för att 
minimera 
skada 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall 
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten 
eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Evt. doku-
mentation av 
säkerhet 

  
 

  
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 

MKB - 3 
uppgifter för 
bedömning 

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, 

28 800 300 000 Del av MKB, räknas in 

Innehåll av 
ansökan - 7. 
en icke-
teknisk sam-
manfattning ... 

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-6. 28 800 400 000 
Del av tillståndsansökan, 
räknas inte in i MKB 
kostnader 
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Bilaga 2: Samrådskostnader från 
Tillväxtverkets databas 
MALIN 

 
Samråd med samrådsunderlag 
A-verksamhet, stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 300   

Uppgifter om verksamheten 7 000 700 000 

 
A-verksamhet, mellanstor ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 720   

Uppgifter om verksamheten 6 000 70 000 

 
A-verksamhet, liten ansökan 

Meddelande Minuter Externa 
omkostnader 

Samråd 360   

Uppgifter om verksamheten 1 920 35 000 

 
B-verksamhet, stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa om-
kostnader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 8 400 

 
B-verksamhet, mellan stor ansökan 

Meddelande Minuter Externa omkost-
nader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 42 000 
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B-verksamhet, liten ansökan 
Meddelande Minuter Externa omkost-

nader 

Samråd 240   

Uppgifter om verksamheten 240 8 400 

 
Tidigt samråd med berörda 

- Med annons 
Meddelande Minuter 

Samråd 60 

 
- Med möte 

Meddelande Minuter 

Samråd 1 400 

 
Utökat samråd 

Meddelande Minuter 

Samråd 2 400 
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Bilaga 3 
Tabell 1. Kostnad för MKB, per verksamhet vid omprövning, förslaget (förordat alternativ) 
 

 
 
 
Tabell 2. Kostnadsförändringar mellan dagens regelverk (nollalternativet) och förslagets 
(förordat alternativ), per verksamhet 
 

 
 
 
Tabell 3. Kostnad för MKB, per verksamhet, om MKB direktivet införs strikt (minimial-
ternativet) 
 
 

 A B  
 Storlek på ansökan Storlek på ansökan  

 Stor  Mellan Liten Stor  Mellan Liten Täkter 

1 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 1 410 527 

2 om BMP 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 1 410 527 

2 om ej BMP 1 259 469 467 305 341 048 545 605 336 731 303 718 336 731 

3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           

2 om BMP 4 826 431              1 715 735            1 413 460       2 058 186       1 408 275       1 288 814       1 433 121           
2 om ej BMP 1 523 671.25        493 737               366 120          611 188          359 006          308 900          359 006               

3 -                           -                         -                    -                    -                    -                    -                        

A B
Storlek på ansökan Storlek på ansökan

Täkter (B)

Totala kostnader för MKB förslaget, per verksamhet (kronor, inkl samråd, exkl värdet av tiden i väntan på beslut)

Hur ser förändringen ut? Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 till 2 BMP 374 242 57 316 25 072 96 466 22 594 5 794 -
1 till 2 ej BMP -2 928 518 -1 164 682 -1 022 269 -1 350 532 -1 026 675 -974 120 -
1 till 3 -4 452 189 -1 658 419 -1 388 388 -1 961 719 -1 385 681 -1 283 020 -
2 BMP till 1 0 0 0 0 0 0 0
2 ej BMP till 1* 3 192 720 1 191 114 1 047 340 1 416 114 1 048 950 979 302 1 073 797
2 ej BMP till 2 ej BMP** 264 202 26 432 25 072 65 583 22 275 5 181 22 275
2 BMP till 3 -4 452 189 -1 658 419 -1 388 388 -1 961 719 -1 385 681 -1 283 020 -
2 ej BMP till 3 -1 259 469 -467 305 -341 048 -545 605 -336 731 -303 718 -
3 till 1*** 4 452 189 1 658 419 1 388 388 1 961 719 1 385 681 1 283 020 -
3 till 2 BMP*** 4 826 431 1 715 735 1 413 460 2 058 186 1 408 275 1 288 814 -
3 till 2 ej BMP*** 1 523 671 493 737 366 120 611 188 359 006 308 900 -

* Sannolikt en besparing då beslut om BMP inte behöver inväntas 

A B
Täkter (B)

** Om man tidigare låg i kat 2 och fick beslut om ej BMP så gjordes en liten MKB, i förslaget ska endast underlag tas fram, vilket beräknas till 50 % av 
kostnaden för en liten MKB. Övriga verksamheter som tidigare låg i kategori 2 och som fortsätter ligga i kategori 2 påverkas inte av förslaget.

*** Inga A eller B anläggningar påverkas av denna flytt. Dock påverkas koder som innefattar C-anläggningar men eftersom underlaget på antal C-
anläggningar i SMP inte är fulltaligt har vi inte räknat vidare på C-anläggningar. Vi har med förändringen i kostnader här för att visa riktning för varje 
enskild verksamhet som påverkas av flytten. Totalt berörs 0 koder för C-anläggningar av en flytt från dagens kategori 3 till förslagets kategori 1 samt 
16 koder som omkategoriseras från dagens kategori 3 till förslagets kategori 2.
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Tabell 4. Kostnadsförändringar mellan dagens indelning (nollalternativet) och om MKB 
direktivet införs strikt (minimialternativet) 
 
 

 A B  

 Storlek på ansökan Storlek på ansökan  

 Stor  Mellan Liten Stor  Mellan Liten Täkter 

1 till 2 BMP 

0  0  0  0  0  0  

                            

-       

1 till 2 ej BMP -3 192 720  -1 191 114  -1 047 340  -1 416 114  -1 048 950  -979 302  -1 073 797  

1 till 3 -4 452 189  -1 658 419  -1 388 388  -1 961 719  -1 385 681  -1 283 020  -1 410 527 

2 BMP till 1 

 0  0  0  0  0  0  

                            

-       

2 ej BMP till 1 3 192 720  1 191 114  1 047 340  1 416 114  1 048 950  979 302  1 073 797 

2 BMP till 3 -4 452 189  -1 658 419  -1 388 388  -1 961 719  -1 385 681  -1 283 020  -1 410 527 

2 ej BMP till 3 -1 259 469  -467 305  -341 048  -545 605  -336 731  -303 718  -  336 731 

3 till 1 4 452 189  1 658 419   1 388 388 1 961 719  1 385 681  1 283 020   n/a  

 
3 till 2 BMP 4 452 189   1 658 419   1 388 388   1 961 719  1 385 681  1 283 020   n/a  

3 till 2 ej BMP 1 259 469  467305   341048   545605  336731 303718  n/a  

 
 
Tabell 5. Totala administrativa kostnader per omprövning 
 

 

Stor Mellan Liten Stor Mellan Liten
1 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           

2 om BMP 4 452 189              1 658 419            1 388 388       1 961 719       1 385 681       1 283 020       1 410 527           
2 om ej BMP 1 259 469              467 305               341 048          545 605          336 731          303 718          336 731               

3 -                           -                         -                    -                    -                    -                    -                        

A
Storlek på ansökan

B
Storlek på ansökan

Täkter (B)

Totala kostnader för MKB idag, per verksamhet (kronor, inkl samråd, exkl värdet av tiden i väntan på beslut)
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Bilaga 4: Miljöskyddet  
I denna bilaga redovisas underlaget för konsekvensutredningen när det gäller vilka 
bestämmelser i miljöprövningsförordningen (MPF) som påverkas på olika sätt 
(dvs. kategoriförändringar) vid en jämförelse mellan nollalternativet och förordat 
alternativ. Bilagan innehåller även information om beräkningsgrunden för konse-
kvensutredningen när det gäller hur många verksamheter som antagits tillhöra en 
viss verksamhetsbestämmelse i MPF, baserat på uppgifter i svenska miljörapporte-
ringsportalen (SMP) om huvudkod. 
 
Antal A- och B-verksamheter per bestämmelse i MPF är hämtade ur SMP-data för 
år 2016. När det gäller C-verksamheter har antalet grundats på en insamling av 
uppgifter från alla kommuner som Naturvårdsverket gjorde år 2015. 
 
Eftersom uppgifterna för 2016 i SMP är angivna enligt gamla verksamhetsbestäm-
melser i MPF (lydelse till och med 2016-12-31) har en uppskattad översättning i 
uppdraget gjorts till nu gällande verksamhetsbestämmelser (lydelse från och med 
2017-01-01). I de fall en gammal bestämmelse blivit flera nya bestämmelser sam-
lades vid översättningen inledningsvis alla verksamheter på ”första” nya bestäm-
melsen för gällande verksamhetsområde. Vid konsekvensberäkningarna har däref-
ter antalet verksamheter i förekommande fall fördelats ut på de nya bestämmelser-
na enligt principer som beskrivs under metodavsnittet. Här illustreras resultatet av 
aktuella antaganden. 
 
Uppgifterna i denna bilaga är således sammanställda för att illustrera delar av kon-
sekvensutredningens beräkningsgrund och bör inte användas i andra sammanhang 
där antal verksamheter per bestämmelse är intressant. Detta eftersom en mängd 
uppdragsspecifika antaganden har behövt göras. Vi bedömer dock att antagandena 
endast ger begränsade konsekvenser för utförda beräkningar i denna utredning. 
 

MPF kap. 
MPF 

§ 
P-nivå 
A, B, C 

Bransch-
kod 

Antal verksam-heter enl SMP 
2012 - huvudbransch 

Flytt från kategori 1 till 2 
11 9 A 23.50 1 
15 6 A 27.31 1 
17 5 A 31.50 0 
18 6 A 34.60 8 
29 68 A 90.410 1 
29 71 A 90.440 21 



 

 40

2 2 B 1.11 91 
3 1 B 5.10 48 
6 2 B 17.20 6 
7 2 B 18.20 3 
8 1 B 20.05-i 12 
8 6 B 20.50-i 1 
9 3 B 21.40 1 

14 1 B 26.05-i 2 
14 2 B 26.10-i 2 
14 3 B 26.20 2 
14 10 B 26.80 0 
15 7 B 27.32 5 
15 8 B 27.40-i 9 
15 9 B 27.50 40 
15 15 B 27.110 5 
15 16 B 27.120 2 
15 17 B 27.130 15 
18 3 B 34.30 2 
18 7 B 34.70 101 
19 3 B 39.15 99 
20 3 B 39.80 0 
21 5 B 40.15 31 
21 9 B 40.50-i 81 
28 2 B 90.11 0 
29 15 B 90.220 3 
29 21 B 90.300-i 138 
29 30 B 90.161 59 
29 45 B 90.119 34 
29 64 C 90.520 0 

Flytt från kategori 2 till 1 
11 3 A 23.11-i 0 
11 4 A 23.12-i 0 
29 6 A 90.181-i 3 
29 10 A 90.201-i 7 
29 52 A 90.454-i 0 
29 54 A 90.457 0 
29 67 A 90.435-i 8 
29 8 B 90.191 2 
29 12 B 90.211-i 8 

Flytt från kategori 2 till 3 
2 3 C 1.20 1412 

Flytt från kategori 3 till 2 
4 4 C 10.30 5 
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5 14 C 15.151 0 
5 30 C 15.340 13 
5 32 C 15.360 0 

12 44 C 24.44 22 
15 18 C 27.140 7 
17 3 C 31.30 2 
18 8 C 34.80 730 
19 4 C 39.30 396 
29 19 C 90.281 74 
29 29 C 90.391 130 
29 35 C 90.141 196 
29 39 C 90.375 6 
29 41 C 90.110 349 
29 43 C 90.80 189 
29 44 C 90.90 56 
29 46 C 90.120 259 
29 47 C 90.29 0 
29 70 C 90.430 30 

Flytt från kategori 1 till delad  kategori 1 och 2 
15 2 A 27.20 6 
21 7 A 40.30 3 
28 1 B 90.10 453 
29 27 B 90.381 8 
29 36 B 90.361 10 
29 61 B 90.485 0 
29 62 B 90.500-i 0 
29 63 B 90.510 0 
29 72 B 90.450 14 

Flytt från kategori 2 till delad kategori 1 och 2  
29 32 B 90.241-i 4 
29 66 B 90.405-i 1 
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BILAGA 

 
 

Tillägg 2017-11-29 

Denna bilaga redovisar det arbete som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
utfört under vår och höst 2017 i att bistå Naturvårdsverket med underlag 
och förslag vad gäller behov av kategorisering av vattenverksamheter 
utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

HaVs redovisning, som lämnades i oktober 2017, har alltså utgått ifrån då 
gällande förordningstexter och inte tagit hänsyn till därefter föreslagna eller 
i november beslutade författningsändringar.  

 

 

Förslag på vattenverksamheter som alltid ska innebära en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap miljöbalken 

Bakgrund 
Naturvårdsverket har i sitt regleringsbrev för 2017 fått följande uppdrag: 

”Naturvårdsverket ska se över och vid behov ändra eller komplettera 
tidigare förslag till kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån 
krav på miljökonsekvensbeskrivningar (dnr M2015/02675/R). Fokus för 
översynen är de ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) som 
regeringen beslutade den 1 december 2016, men även en generell översyn 
ska göras av tidigare överväganden. Förslaget ska även kompletteras 
med förslag till kategorisering av vattenverksamheter utifrån krav på 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. För den del av 
uppdraget som gäller vattenverksamheter ska Havs- och 
vattenmyndigheten bistå Naturvårdsverket med underlag och förslag. 
Uppdraget omfattar inte en översyn eller redovisning på nytt av den del 
av förslaget som rör verksamheter som kan undantas från krav på 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast 
den 31 oktober 2017.”  

Efter dialog med Regeringskansliet har datumet för redovisningen flyttats 
fram till den 15 december 2017 
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Nuvarande bestämmelser 

Tillståndsplikt och anmälan för vattenverksamhet 
Utformningen av tillståndsplikten för vattenverksamheter i 11 kap 9 § 
miljöbalken skiljer sig gentemot den för till exempel miljöfarlig verksamhet 
i 9 kapitlet miljöbalken. För vattenverksamheter finns ingen uttömmande 
uppräkning av vad som är tillståndspliktigt utan grundprincipen är att all 
vattenverksamhet kräver tillstånd och ska prövas av mark- och 
miljödomstol. Avsteg från grundprincipen om tillstånd finns i form av en 
möjlighet att anmäla vissa typer av vattenverksamheter (11 kap 9 a § 
miljöbalken) samt ett generellt undantag från tillstånd och anmälan (11 kap 
12 § miljöbalken) där det är ”uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena”.  

För de vattenverksamheter som kan anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 
11 kap 9 § a miljöbalken finns det i 19 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet en lista på vilka olika typer av vattenverksamheter som 
kan anmälas. 

Det betyder att en bedömning av hur miljö- och naturförhållandena (och 
andra allmänna intressen) samt enskilda intressen i det berörda 
vattenområdet påverkas av det tänkta projektet avgör om åtgärden ska 
tillståndsprövas, anmälas eller kan utföras utan varken tillstånd eller 
anmälan. Denna bedömning har stora likheter med den bedömning som 
sker för att avgöra om en åtgärd innebär en betydande miljöpåverkan 
(BMP) enligt 6 kap miljöbalken (miljökonsekvensbeskrivningar, MKB).     

Verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten måste alltså innan projektet 
genomförs göra en slags behovsbedömning för att bedöma om den 
planerade åtgärden ska tillståndsprövas, anmälas eller om åtgärden kan 
genomföras utan tillståndsprövning eller anmälan. 

En tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap miljöbalken. 

3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Följande vattenverksamheter ska, enligt 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar , ska alltid bedömas som 
BMP:  

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk 

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i 
något av de berörda områdena 

c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled 
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Det är relativt få typer av vattenverksamheter som finns uppräknade vilket 
betyder att för många av de vattenverksamheter som tillståndsprövas idag 
gör länsstyrelserna en behovsbedömning utifrån bilaga 2 i förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar om den planerade 
vattenverksamheten innebär BMP (tabell 7).  

3 § 4 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar  
Enligt 3 § 4 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar ska även verksamheter som omfattas av 
någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 
1, 2 eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken också anses medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bland dessa verksamheter finns flera vattenverksamheter 
angivna.  

Flera av de uppräknade vattenverksamheterna i 17 kap är förhållandevis 
stora ur ett svenskt perspektiv och inte så vanliga förekommande i 
tillståndsprövningar. 

Eftersom miljö- och energidepartementet ansåg att översynen enligt 
uppdraget inte avser de vattenverksamheter som framgår av  i 17 kap 
miljöbalken behandlas dessa inte mer i denna redovisning. 

20 § förordning om vattenverksamhet 
Enligt 20 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan 
tillsynsmyndigheten besluta att en MKB ska tas fram i ett enskilt 
anmälningsärende1.  

Havs- och vattenmyndighetens uppfattning är att det är sällsynt att 
tillsynsmyndigheterna ställer krav på MKB i ett anmälningsärende.  

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett kan tillsynsmyndigheten 
besluta om  

 förbud mot genomförande,  

 föreläggande om försiktighetsmått vid genomförandet,  

 föreläggande om att ansöka om tillstånd för åtgärden 

 att anmälan inte föranleder någon åtgärd från myndigheten 

                                                        
1 SOU 2003:124 sid 193-194 - En anmälan skall även, i den utsträckning som 
behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning  enligt 6 kap. 
miljöbalken. Motsvarande krav bör gälla för anmälningspliktiga 
vattenverksamheter. Kraven i detta avseende kommer alltså vara mindre 
långtgående än för tillståndspliktiga verksamheter. Det är också huvudsyftet med 
anmälningsplikten, nämligen att göra prövningen  av mindre vattenverksamheter 
enklare, snabbare och mindre kostsam. 
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Det är mer vanligt, jämfört med att ställa krav på MKB, att 
tillsynsmyndigheten bedömer att den anmälda vattenverksamheten är 
tillståndspliktig och förelägger om att ansöka om tillstånd. 

Utformningen av tillståndsplikten för vattenverksamheter innebär att 
tillsynsmyndigheten alltid måste göra en bedömning av om den anmälda 
vattenverksamheten är tillståndspliktig utifrån risk för skada på allmänna 
och enskilda intressen. Denna bedömning har stora likheter med 
bedömningen av BMP utifrån kriterierna i nuvarande bilaga 2 i förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

MKB-direktivet 
Europeiska kommissionen har gett ut en skrift "Interpretation of 
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive 
(2015)". Utifrån detta dokument har Havs- och vattenmyndigheten gjort 
tolkningen att projekt som anges i MKB-direktivets bilaga 1 och 2 kan 
innefatta olika typer av verksamheter, exempelvis vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet och att man ska bedöma projekt som en helhet när 
åtgärderna har ett direkt samband med varandra2.  

Havs- och vattenmyndigheten gjort en bedömning av vilka projekt i MKB-
direktivets bilaga 1 och 2 som med stor sannolikhet innebär att 
vattenverksamheter behöver genomföras (tabell 1 och 2). 

MKB-direktivet bilaga 1 
I tabell 1 redovisas projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 1 som, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, kan innefatta 
vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken.  

Enligt MKB-direktivets bilaga 1 punkt 24 kan ändringar eller utvidgningar 
av projekt som tas upp i bilaga 1, om sådana ändringar eller utvidgningar i 
sig själva uppfyller de eventuella tröskelvärden som anges i denna bilaga 
också innebära en betydande miljöpåverkan. 

  

                                                        
2 "Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA 
Directive (2015)" sid 10-12 samt sid 15 
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Tabell 1. Inom parentes anges den specifika punkten i MKB-direktivets 
bilaga 1. 

MKB-direktivet, bilaga 1 Kommentar 

(pkt 8 a) Inre vattenvägar och insjöhamnar 
som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 
ton.  
 

Det finns ingen definition av ”Inre vattenvägar” i 
miljöbalken. Punkten avser inte farleder i havet. 
Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är uppförande, ändring, 
lagning, utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde, muddring/grävning, utfyllnad, pålning, 
sprängning. 

(pkt 8b) Hamnar, lastnings- och lossningskajer 
som har förbindelse med land och yttre 
hamnar (med undantag av färjekajer), vilka 
kan anlöpas av fartyg på mer än 1 350 ton.  

Havs- och vattenmyndigheten gör tolkningen att 
punkten borde avse anläggningar i havet eftersom 
punkt 8a avser insjöhamnar Vattenverksamheter 
enligt 11 kap miljöbalken som kan vara aktuella i 
samband med dessa typer av projekt/verksamheter 
är uppförande, ändring, lagning, utrivning av en 
anläggning i ett vattenområde, muddring/grävning, 
utfyllnad, pålning, sprängning  

(pkt 11) System för uttag av grundvatten eller 
konstgjord grundvattenbildning, där den 
årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är 
lika med eller överstiger 10 miljoner 
kubikmeter  
 

10 miljoner m3/år motsvarar ca 27 400 m3/dygn eller 
1141 m3/h eller 317 l/s. Vattenverksamheter enligt 11 
kap miljöbalken som kan vara aktuella i samband 
med dessa typer av projekt/verksamheter är 
bortledande av grundvatten och tillförsel av vatten för 
att öka grundvattenmängden 

(pkt 12 a) Anläggningar för överledande av 
vatten mellan avrinningsområden, där 
överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten 
överstiger 100 miljoner kubikmeter per år  

100 miljoner m3/år motsvarar ca 274000 m3/dygn 
eller 11416 m3/h eller 3,17 m3/s. 
Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är bortledande av vatten från 
vattenområde, vattenreglering och vattenöverledning 

(pkt 12 b) I alla andra fall, anläggningar för 
överledande av vatten mellan 
avrinningsområden där i det ursprungliga 
avrinningsområdet det genomsnittliga flödet 
över flera år överstiger 2 000 miljoner 
kubikmeter per år och där den överförda 
vattenmängden överstiger 5 % av det flödet.  

Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är bortledande av vatten från 
vattenområde, vattenreglering och vattenöverledning 

(pkt 15) Dammar och andra anläggningar 
avsedda för uppdämning eller permanent 
lagring av vatten, där den nya eller tillförda 
mängden uppdämt eller lagrat vatten 
överstiger 10 miljoner kubikmeter.  

Vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som 
kan vara aktuella i samband med dessa typer av 
projekt/verksamheter är uppförande, ändring, 
lagning, utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde, fyllning, grävning eller annan åtgärd i 
ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets 
djup eller läge. 
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MKB-direktivet bilaga 2  
I MKB-direktivets bilaga 2 redovisas de projekt/verksamheter där Sverige 
kan fastställa tröskelvärden/kriterier för när de ska anses innebära BMP 
eller om de ska genomgå en behovsbedömning för att avgöra om de ska 
anses innebära BMP. 

I tabell 2 redovisas projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 2 som, 
enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, kan innefatta 
vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken.  

 

Tabell 2.  Projekt/verksamheter i MKB-direktivets bilaga 2 som, enligt Havs- 
och vattenmyndigheten, kan innefatta vattenverksamheter enligt 11 kap 
miljöbalken. Inom parentes anges den specifika punkten i MKB-direktivets 
bilaga 2 

MKB-direktivet, bilaga 2 

1c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive bevattnings- och markavvattningsprojekt 

1g) Återvinning av land från havet 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag 

2d) Djupborrning och då särskilt geotermisk borrning, iii) borrning efter vatten 

3h) Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.  

10e) Byggande av vägar, hamnar och hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar (projekt som inte 
omfattas av bilaga I). 

10f) Anläggning av inre vattenvägar som inte omfattas av bilaga I, anläggningar för reglering av 
vattenflöden 

10g) Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk (projekt som inte 
omfattas av bilaga I) 

10k) Kustanläggningar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan 
ändras, som till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom 
underhåll och återuppbyggnad av sådana anläggningar 

10l) System för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning vilka inte omfattas av 
bilaga I 

10m) Anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden vilka inte omfattas av  
bilaga I 

12b) Hamnar för fritidsbåtar 
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Metod 
Havs- och vattenmyndigheten har haft Naturvårdsverkets metod som 
utgångspunkt för bedömningen av vilka vattenverksamheter som alltid ska 
innebära BMP enligt 6 kap miljöbalken. 

Förutsättningarna för att kategorisera vattenverksamheter ser dock 
annorlunda ut i och med att det inte finns, på samma sätt som för 
miljöfarliga verksamheter, en uppräkning av olika tillståndspliktiga 
vattenverksamheter med tröskelvärden samt olika prövningsnivåer.  

Havs- och vattenmyndigheten har haft kontakt med ett urval av 
länsstyrelser, SGU, Sjöfartsverket, SMHI och Svenska kraftnät för 
synpunkter på möjliga tröskelvärden för olika typer av vattenverksamheter.  

Redovisning av alternativ 

”Nollalternativ” – ingen förändring av dagens kategorisering 
Kategoriseringen enligt detta alternativ innebär att färre typer av 
vattenverksamheter än de som räkas upp i MKB-direktivets bilaga 1 och 2 
ska anses vara BMP. 

3 § 3 punkten förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk 

Vattenkraftverk finns med i MKB-direktivets bilaga 2 som en 
vattenverksamhet där Sverige kan fastställa tröskelvärden/kriterier för 
bestämmande om ett projekt alltid ska anses innebära en betydande 
miljöpåverkan eller om det ska ske en behovsbedömning från fall till fall. 

Nollalternativet innebär att alla minikraftverk eller andra vattenkraftverk 
ska anses innebära en betydande miljöpåverkan. 

Vattenkraftverk är en av de vanligaste typerna av vattenverksamheter som 
tillståndsprövas (tabell 6). Samtidigt är det ovanligt med helt nya 
vattenkraftverk utan oftast handlar tillståndsansökningarna om ändrade 
villkor och ombyggnationer i olika omfattningar. Det betyder att det inte är 
alla vattenkraftsärenden som bedöms som BMP utifrån 3 § 3 punkten 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar utan det sker en 
bedömning med stöd av 3 § andra stycket i förordningen3     

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i 
något av de berörda områdena 
                                                        
3 I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket samt 
i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i första stycket 
ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning 
besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
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Enligt 11 kap 5 § miljöbalken innebär ”vattenöverledning” en 
vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett 
annat. I prop 1997/98:45 (miljöbalken) del 2 sid 766 ges exempel på att det 
kan ske för att öka kraftproduktionen vid ett kraftverk eller för att öka 
storleken av en ytvattentäkt. Detta är inte detsamma som vattenuttag för 
exempelvis bevattning, processvatten till industri. 

Olika vattenöverledningar finns med i MKB-direktivets bilaga 1 och 2. De 
vattenöverledningar som anges i MKB-direktivets bilaga 1 utgår från hur 
mycket vatten som överleds sett över ett helt år samt utifrån hur stort 
vattenflödet i det berörda vattenområdet är.  

I Havs- och vattenmyndighetens diskussion med SMHI har det 
framkommit att begreppet ”normal lågvattenmängd” inte är ett allmänt 
vedertaget begrepp. SMHI menar att man brukar använda sig av begreppet 
”medellågvattenföring”. Även begreppet ”medellågvattenföring” har brister, 
enligt SMHI. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att formuleringen ”normal 
lågvattenmängd” borde kunna bytas ut mot ”medellågvattenföring” 
eftersom det med största sannolikhet var det som avsågs när bestämmelsen 
infördes. 

c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled 

I MKB-direktivets bilaga 1 eller 2 finns inte muddring i ett miljöriskområde 
särskilt angivet. Länsstyrelsen kan med stöd av 10 kap 15 § miljöbalken 
peka ut ett mark- eller vattenområde som ett miljöriskområde om de 
bedömer att det är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för 
människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i 
markanvändningen eller andra försiktighetsmått. I Sverige finns det bara 
något enstaka område som har pekats ut som miljöriskområde. 

Havs- och vattenmyndigheten känner inte till att det skett muddringar i 
något miljöriskområde under de senaste åren och bedömer därför att detta 
är en åtgärd som är ovanlig.  

Av MKB-direktivets bilaga 1 framgår att ”inre vattenvägar och insjöhamnar 
som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 ton” alltid ska anses 
innebära BMP. Som Havs- och vattenmyndigheten har redogjort för på sid 
9 innebär ”inre vattenvägar” farleder i inlandsvatten. I MKB-direktivets 
bilaga 2 finns inte ”vattenvägar” angivet. Formuleringen ”muddring för en 
farled” innebär att muddring för alla storlekar av farleder och alla typer av 
vatten inkluderas. 

Av statistiken från mark- och miljödomstolarna har Havs- och 
vattenmyndigheten bedömt att två tillståndsärenden under perioden 2014-
2016 har avsett muddringar för farled (tabell 6). Det är alltså få ärenden 
som träffas av denna kategorisering. 
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Anmälningspliktiga vattenverksamheter 

För de anmälningspliktiga vattenverksamheterna kan tillsynsmyndigheten, 
i ett enskilt ärende ställa krav på att en MKB ska tas fram. Som Havs- och 
vattenmyndigheten redogjort för tidigare så är det mycket ovanligt att 
tillsynsmyndigheten ställer krav på MKB i ett anmält ärende.  

Tillsynsmyndigheten ska alltid bedöma om den anmälda 
vattenverksamheten är tillståndspliktig utifrån risk för skada på allmänna 
och enskilda intressen. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att den 
bedömning av eventuell tillståndsplikt som sker enligt 11 kap 12 § 
miljöbalken har stora likheter med den bedömning av BMP som ska ske 
utifrån kriterierna enligt nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

I de fall tillsynsmyndigheten förelägger om tillståndsprövning ska en MKB 
tas fram i tillståndsärendet.  

 

Sammanfattning 

Detta alternativ innebär att färre typer av vattenverksamheter ska anses 
vara BMP jämfört med MKB-direktivets bilaga 1 och 2. Det är även osäkert 
om bestämmelserna om MKB för anmälda vattenverksamheter kan sägas 
motsvara kraven i MKB-direktivet. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att ungefär 10 % av 
tillståndsärendena under perioden 2014-2016 har omfattats av detta 
alternativ (tabell 7). Istället har majoriteten av tillståndsärendena 
genomgått en behovsbedömning utifrån kriterierna i bilaga 2 till förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Det har inte varit möjligt att få fram statistik om hur många ärenden om 
anmälningspliktiga vattenverksamheter där tillsynsmyndigheten har ställt 
krav på MKB, men det är mycket sällsynt enligt Havs- och 
vattenmyndighetens erfarenhet. Det är mer vanligt att tillsynsmyndigheten 
förelägger om tillståndsprövning efter en bedömning av projektet gentemot 
risken för skada på allmänna och enskilda intressen. 

 

Alternativ ”miniminivån” – endast verksamheter enligt MKB-direktivet 
bilaga 1 
Detta alternativ innebär att endast vattenverksamheter enligt MKB-
direktivets bilaga 1 ska anses vara BMP. För att passa till ordvalen i 11 kap 
miljöbalken har några ord bytts ut, men Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att användandet av några andra ord inte påverkar 
tillämpningsområdet. De vattenverksamheter som framgår av MKB-
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direktivets bilaga 2 omfattas istället av behovsbedömning antingen då de 
ansöker om tillstånd eller anmäler en planerad åtgärd (se nedan 
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för förtydligande”).  

 
a) Vattenverksamheter för att anlägga en farled i inlandsvatten för 

fartyg med en bruttodräktighet på 1350 ton eller mer 

Punkten motsvarar MKB-direktivet bilaga 1 punkt 8 a förutom att 
”insjöhamn” har tagits bort (se nästa punkt). Utifrån SOU 2011:4 gör Havs- 
och vattenmyndigheten tolkningen att "vattenvägar" avser det vi i Sverige 
benämner "farled” och att ordet ”inre” refererar till sjöar och vattendrag. I 
miljöbalkens 11 kap finns ingen definition av vattendrag eller sjö utan där 
används begreppet "vattenområde" som ett samlingsbegrepp för hav, sjöar 
och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det i detta fall är 
lämpligt att använda sig av begreppet "inlandsvatten" som finns i 5 kap 
miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på 
vattenmiljön.  

Enligt Sjöfartsverket motsvarar ett fartyg med en bruttodräktighet på 1350 
ton ungefär ett fartyg som är ca 70 m långt med ett djupgående på ca 7 m. 
Farleder som anläggs för fartyg som är mindre än 1350 ton får 
behovsbedömmas enligt reglerna i MKB-förordningen.  

Även om "insjöhamn" finns med i MKB-dir bilaga 1 pkt 8 a anser Havs- och 
vattenmyndigheten att det är lämpligt att ha en gemensam punkt för 
samtliga hamnar eftersom det är samma storleksavgränsning.  

Vattenverksamheter som kan vara aktuella i samband med anläggande och 
utvidgning av en farled i inlandsvatten är exempelvis grävning, muddring, 
sprängning, spontning.  

Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att anläggande av farled 
(vattenväg) i kustvatten eller havet inte finns med MKB-direktivets bilaga 1 
eller 2 som ett projekt som alltid ska bedömas som BMP eller där 
medlemsstaterna kan fastställa kriterier/tröskelvärden för när ett projekt 
alltid ska antas innebära BMP. Istället får dessa typer av farleder bedömas 
från fall till fall. 

Enligt SOU 2011:4 finns det i 5 farleder i inlandsvatten för handelssjöfart. 
Denna typ av vattenverksamhet är mycket ovanlig. 

 

b) Vattenverksamheter för att anlägga hamn eller kaj (med undantag 
av färjekajer) i inlandsvatten eller kustvatten som kan användas 
av fartyg med en bruttodräktighet om 1350 ton eller mer. 
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Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 8 a och punkt 8 b. Eftersom vi 
har valt att inkludera hamnar som anläggs i inlandsvatten tycker vi att det 
är lämpligt att ta med att punkten avser både inlandsvatten och kustvatten. 

För att anlägga eller utvidga en hamn kan det krävas vattenverksamheter 
som exempelvis grävning, muddring, utfyllnader, spontning, pålning och 
gjutning av anläggningar i vattenområdet. Begreppen "hamnar, lastnings- 
och lossningskajer" som används av MKB-direktivet används inte i 11 kap 3 
§ miljöbalken, vi har istället valt att använda begreppet 
"vattenverksamheter för att...". Hamnar kan också kräva en 
tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken för de delar som definieras som 
miljöfarlig verksamhet. 

Enligt MKB-direktivet är "färjekajer" undantagna från kategoriseringen 
"alltid BMP". Havs- och vattenmyndigheten har inte kunnat hitta någon 
motivtext till varför just färjekajer är undantagna. Ser man till 
omfattningen av de vattenverksamheter som behövs för att anlägga en 
färjekaj för en färja med en bruttodräktighet på 1350 ton så menar Havs- 
och vattenmyndigheten att det inte borde vara någon större skillnad i 
miljöpåverkan i vattenmiljön jämfört med en kaj som används för annan 
verksamhet. Men då detta alternativ utgår strikt efter MKB-direktivet 
undantar vi även färjekajer från kategorin "alltid BMP".  

Vattenverksamheter som krävs för hamnar och kajer för fartyg med en 
bruttodräktighet mindre än 1350 ton samt färjekajer (oavsett storlek) 
kommer, i det fall de ska tillståndsprövas, att behovsbedömas enligt 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

 
c) Bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten för att öka 

grundvattenmängden och utförande av anläggning för detta, där 
den årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är lika med eller 
överstiger 10 miljoner kubikmeter 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 11. Havs- och 
vattenmyndigheten bedömer att direktivets formulering "system för uttag 
av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning" motsvarar 
"bortledande av grundvatten" i 11 kap 3 § 6 punkten miljöbalken samt 
"tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden" (infiltration) i 11 kap 3 
§ 7 punkten miljöbalken. 

Grundvattenbortledning för olika ändamål är relativt vanliga i Sverige. 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer dock att bortledningar eller 
infiltration i denna omfattning (10 miljoner kubikmeter per år) är ovanliga. 
Det betyder att dessa typer av vattenverksamheter i de flesta fall kommer 
att genomgå en behovsbedömning enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
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d) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten överstiger 100 
miljoner kubikmeter per år 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 12 a. I MKB-direktivet används 
ordet "avrinningsområden" och i miljöbalkens 11 kap används ordet 
"vattenområde". Europeiska kommissionen har gett ut en skrift 
"Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the 
EIA Directive (2015)". I den framgår att (sid 30) de menar att det inte är 
lämpligt att likställa betydelsen av ordet "avrinningsområde" med den 
definition som finns i EU:s ramdirektiv för vatten. Havs- och 
vattenmyndigheten gör tolkningen att ordet "avrinningsområde" i denna 
punkt kan likställas med ordet "vattenområde" som används i 11 kap 
miljöbalken.   

I 11 kap miljöbalken finns inte formuleringen "förebygga möjlig 
vattenbrist". Havs- och vattenmyndigheten har övervägt att ersätta 
formuleringen "förebygga möjlig vattenbrist" med ”överledning för allmän 
vattenförsörjning". I dokumentet "Interpretation of definitions of project 
categories of annex I and II of the EIA Directive (2015)" framgår inte om 
den aktuella punkten var avsedd att endast omfatta vattenöverledningar för 
den allmänna dricksvattenförsörjningen. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att ett förändrat ordval skulle kunna förändra 
tillämpningsområdet varför vi ändå väljer att behålla direktivets 
formulering.  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är få överledningar i Sverige 
som  sker för att förebygga möjlig vattenbrist samt att även mängden vatten 
är ovanlig, men på sikt kanske denna typ av projekt ökar.  

 

e) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet inte syftar till att förebygga 
vattenbrist. Det årliga genomsnittliga flödet vid 
bortledningspunkten ska överstiga 2 000 miljoner kubikmeter per 
år och den överförda vattenmängden ska överstiga 5 % av det 
flödet. 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 12 b. Se föregående punkt 
angående resonemang kring "avrinningsområde" och "vattenområde". 
Eftersom MKB-direktivet refererar till ett visst flöde anser Havs- och 
vattenmyndigheten att det behöver anges att det är flödet vid 
bortledningspunkten som ska överstiga 2000 miljoner m3/år (årsmedel).  
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Formuleringen av punkten innebär att om flödet är 3000 miljoner m3/år så 
ska bortledandet överstiga 5 % av 3000 miljoner m3/år.  

Storleksavgränsningen på 2000 miljoner m3/år innebär att den mängd som 
ska överledas motsvarar minst 100 miljoner m3/år.  

I likhet med föregående punkt gör Havs- och vattenmyndigheten 
bedömningen att dessa typer av överledningar är sällsynta eftersom de dels 
ska ske från relativt stora vattendrag eller sjöar och att den överförda 
vattenmängden är stor.  

 

f) Damm eller annan vattenanläggning  för uppdämning eller 
permanent lagring av vatten, där den nya eller tillförda mängden 
uppdämt eller lagrat vatten överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

Punkten motsvarar MKB-dir bilaga 1 punkt 15. Från Svenska Kraftnät har 
Havs- och vattenmyndigheten fått uppgifter om att det (i april 2017) hade 
det fattats beslut om dammsäkerhetsklass4 för 128 stycken dammar som 
har magasin med en volym som är större än 10 miljoner kubikmeter (volym 
syftar här till volym som kan frisläppas vid dammhaveri). Utöver dessa 
hade det inkommit konsekvensutredningar för ytterligare 
dammanläggningar med volym större än 10 miljoner kubikmeter men där 
beslut om klass ännu inte hade fattats. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är sannolikt att samtliga 
dammar av denna storlek redan har tillståndsprövats samt att byggande av 
nya dammar av denna storlek är ovanligt. Samtidigt är det troligt att projekt 
som handlar om att vidmakthålla och bygga om dessa anläggningar 
kommer att förekomma. 

Sammanfattning 

Detta förslag innebär att fler typer av vattenverksamheter, jämfört med 
dagens bestämmelser i 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, kommer att anges som alltid BMP. 
Samtidigt innebär tröskelvärdena att dessa typer av vattenverksamheter är 
ovanliga i Sverige, enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, och att 
det rör sig om några enstaka ärenden per år. 

Konsekvensen blir, enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning, att 
länsstyrelserna, i större utsträckning än idag, kommer att genomföra 
bedömningar av BMP (enligt kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar) för de vattenverksamheter 
som ska tillståndsprövas. Istället för att det, uppskattningsvis, är ca 10 % av 

                                                        
4 Enligt 11 kap 24 § miljöbalken ska dammar indelas i olika klasser om ett 
dammhaveri kan medföra olika konsekvenser som finns redovisade i 11 kap 24 § 
miljöbalken.  
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ärendena som bedöms som ”alltid BMP” utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (tabell 7) kommer det att 
minska till några få % enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning. 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär inte detta alternativ någon 
försämring för miljöskyddet. Majoriteten av vattenverksamheterna 
genomgår idag behovsbedömning för att avgöra om de ska anses innebära 
BMP och länsstyrelserna har därför en vana att hantera 
behovsbedömningar. Såvitt Havs- och vattenmyndigheten känner till har 
det inte heller riktats kritik mot att myndigheterna har bedömt frågan om 
BMP på sådant sätt att det systematiskt skulle ha inneburit en risk för 
miljöskyddet. 

Under rubriken ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” (se nedan) finns det beskrivet hur bestämmelsen i 20 § 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan förändras för att 
förtydliga att en anmäld vattenverksamhet behöver bedömas gentemot 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

Förordat alternativ – Havs- och vattenmyndighetens förslag 
Detta alternativ är endast ett införande av MKB-direktivets bilaga 1 med 
några andra ordval för att passa till ordvalen i 11 kap miljöbalken samt att 
Havs- och vattenmyndigheten har valt att inkludera färjekajer i punkt b. De 
vattenverksamheter som framgår av MKB-direktivets bilaga 2 kommer att 
genomgå behovsbedömning antingen då de ansöker om tillstånd eller 
anmäler en planerad åtgärd (se nedan ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande”). 

 

a) Vattenverksamheter för att anlägga en farled i inlandsvatten för 
fartyg med en bruttodräktighet på 1350 ton eller mer 

För beskrivning se punkt a) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

b) Vattenverksamheter för att anlägga hamn eller kaj i inlandsvatten 
eller kustvatten som kan användas av fartyg med en 
bruttodräkighet om 1350 ton eller mer. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det inte finns några 
miljömässiga skäl för det ska finnas ett undantag för ”färjekajer som kan 
användas av fartyg med en bruttodräktighet om 1350 ton eller mer”. Havs- 
och vattenmyndigheten menar att miljöpåverkan, generellt, i vattenmiljön 
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är densamma oavsett om vattenverksamheter genomförs för att anlägga en 
kaj för gods eller för passagerartrafik.  

För övrig beskrivning se punkt b) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

c) Bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten för att öka 
grundvattenmängden och utförande av anläggning för detta, där 
den årligen uttagna eller tillförda vattenvolymen är lika med eller 
överstiger 10 miljoner kubikmeter 

För beskrivning se punkt c) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

d) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet syftar till att förebygga möjlig 
vattenbrist och där mängden överfört vatten överstiger 100 
miljoner kubikmeter per år 

För beskrivning se punkt d) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

e) Bortledande av vatten från ett vattenområde till ett annat 
vattenområde där överledandet inte syftar till att förebygga 
vattenbrist. Det årliga genomsnittliga flödet vid 
bortledningspunkten ska överstiga 2 000 miljoner kubikmeter per 
år och den överförda vattenmängden ska överstiga 5 % av det 
flödet. 

För beskrivning se punkt e) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

f) Damm eller annan vattenanläggning för uppdämning eller 
permanent lagring av vatten, där den nya eller tillförda mängden 
uppdämt eller lagrat vatten överstiger 10 miljoner kubikmeter. 

För beskrivning se punkt f) under rubrik Förslag ”miniminivån”. 

 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att ett framtagande av 
tröskelvärden för olika typer av vattenverksamheter sannolikt skulle öka 
andelen ärenden som bedöms som BMP, från dagens ca 10 % (tabell 7). 
Framtagande av tröskelvärden för BMP är komplicerat när tillståndsplikten 
inte utgår från olika verksamhetstypers omfattning utan det sker en slags 
behovsbedömning för att avgöra om en åtgärd/verksamhet kräver tillstånd. 
Det är därför Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att frågan om 



 16/29 

 

 

 

BMP i samband med en tillståndsansökan eller anmälan, i de allra flesta 
fall, lämpligen avgörs genom en behovsbedömning enligt förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Även om ”färjekajer” har inkluderats i detta alternativ bedömer Havs- och 
vattenmyndigheten att tröskelvärdena för vattenverksamheterna kommer 
att innebära att bara några få % av de ärenden som prövas av mark- och 
miljödomstol kommer vara sådana som når upp till tröskelvärdena.  

Enligt Havs- och vattenmyndigheten innebär inte detta alternativ någon 
försämring för miljöskyddet. Majoriteten av de vattenverksamheter som 
tillståndsprövas genomgår idag behovsbedömning för att avgöra om de ska 
anses innebära BMP och länsstyrelserna har därför en vana att hantera 
behovsbedömningar. Såvitt Havs- och vattenmyndigheten känner till har 
det inte heller riktats kritik mot att myndigheterna har bedömt frågan om 
BMP på sådant sätt att det systematiskt skulle ha inneburit en risk för 
miljöskyddet. 

Under rubriken ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” (se nedan) finns det beskrivet hur bestämmelsen i 20 § 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet kan förändras för att 
förtydliga att en anmäld vattenverksamhet behöver bedömas gentemot 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för förtydligande 
Samtidigt som det framgår av 11 kap 9 § miljöbalken att alla 
vattenverksamheter ska bedömas som tillståndspliktiga finns det i 11 kap 9 
a § miljöbalken en möjlighet att anmäla vissa typer av vattenverksamheter 
till tillsynsmyndigheten. I 19 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet (tabell 3) finns en lista på de vattenverksamheter som 
kan anmälas. Även om en vattenverksamhet är möjlig att anmäla så ska 
tillsynsmyndigheten alltid bedöma, mot 11 kap 12 § miljöbalken, om den 
anmälda vattenverksamheten ska tillståndsprövas. 

Ingen av de vattenverksamheter som finns uppräknade i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet (tabell 3) är av den omfattningen att de 
når upp till de tröskelvärden som anges i MKB-direktivets bilaga 1 (tabell 1). 

 

Tabell 3. Vattenverksamheter som kan anmälan enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet. 

Vattenverksamheter som kan anmälas 
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1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar 

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten 
omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än 
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som 
uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, 

7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om 
åtgärden inte är att hänföra till markavvattning, 

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde, 

9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter 
per år, eller utförande av anläggningar för detta, 

10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock 
högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta 
 

 

Vid en jämförelse mellan vattenverksamheterna i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet och de verksamheter i MKB-direktivets 
bilaga 2 som kan innebära vattenverksamhet har Havs- och 
vattenmyndigheten identifierat några vattenverksamheter där man skulle 
kunna tolka att de anmälningspliktiga vattenverksamheterna 
överensstämmer med de verksamheter som anges i MKB-direktivets bilaga 
2 (tabell 4).  
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Tabell 4. Vattenverksamheter som kan anmälan enligt 19 § förordning om 
vattenverksamhet och som kan omfattas av MKB-direktivets bilaga 2 . 

Vattenverksamheter som kan anmälas MKB-direktivet, bilaga 2 

1. anläggande av våtmark där vattenområdet har 
en yta som inte överstiger 5 hektar 

1c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, 
inklusive bevattnings- och arkavvattningsprojekt 
 
10g) Dammar och andra fördämningar eller 
vattenmagasin för långvarigt bruk (projekt som 
inte omfattas av bilaga I) 

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller 
pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som 
verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till 
högst 500 kvadratmeter, 

12b) Hamnar för fritidsbåtar 

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller 
pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, 
om den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattenområdet uppgår till högst 3 000 
kvadratmeter, 

1g) Återvinning av land från havet 
 
10k) Kustanläggningar för att bekämpa erosion 
och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan 
ändras, som till exempel vallar, pirer, 
vågbrytare och andra anläggningar för skydd 
mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad 
av sådana anläggningar 
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning 
eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om 
den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till 
havs eller i vattendrag  
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning 
eller annan liknande åtgärd i ett annat 
vattenområde än vattendrag, om den bottenyta 
som verksamheten omfattar i vattenområdet 
uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

2c) Utvinning av mineraler genom muddring till 
havs eller i vattendrag 
 
12b) Hamnar för fritidsbåtar 
 

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte 
av en trumma i ett vattendrag med en 
medelvattenföring som uppgår till högst 1 
kubikmeter per sekund, 

10e) Byggande av vägar, hamnar och 
hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar 
(projekt som inte omfattas av bilaga I). 
 

 

Idag innebär bestämmelserna i 20 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter att det inte är krav att tillsynsmyndigheten alltid 
beslutar om att det ska tas  fram en MKB för den anmälda 
vattenverksamheten5, bland annat eftersom tanken med 

                                                        
5 SOU 2003:124 sid 193-194 - En anmälan skall även, i den utsträckning som 
behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning  enligt 6 kap. 
miljöbalken. Motsvarande krav bör gälla för anmälningspliktiga 
vattenverksamheter. Kraven i detta avseende kommer alltså vara mindre 
långtgående än för tillståndspliktiga verksamheter. Det är också huvudsyftet med 
anmälningsplikten, nämligen att göra prövningen  av mindre vattenverksamheter 
enklare, snabbare och mindre kostsam. 
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anmälningsförfarandet är att det ska vara enklare, snabbare och mindre 
kostsamt. 

Havs- och vattenmyndighetens uppfattning är att ett krav på MKB i ett 
anmälningsärende motverkar tanken med att anmälningsförfarandet ska 
vara enklare, snabbare och mindre kostsamt. Det är istället lämpligare att 
besluta om att den planerade verksamheten är tillståndspliktig och att 
MKB:n får tas fram i tillståndsprocessen, vilket också är det vanligaste 
förfaringssättet enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning.  

Vidare menar Havs- och vattenmyndigheten att bedömningen om 
tillståndsplikt6 för en anmäld vattenverksamhet har stora likheter med den 
bedömning av BMP som ska ske med stöd av kriterierna i nuvarande bilaga 
2 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Utifrån det 
synsättet menar Havs- och vattenmyndigheten att man kan säga att de 
vattenverksamheter som finns uppräknade i MKB-direktivets bilaga 2 och 
som överensstämmer med de vattenverksamheter som kan anmälas enligt 
19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet genomgår en 
behovsbedömning enligt MKB-direktivet och att Sverige kan anses ha 
implementerat minst en behovsbedömning av de vattenverksamheter som 
finns på MKB-direktivets bilaga 2.    

I Havs- och vattenmyndighetens dialog med Naturvårdsverket har det 
framkommit att Naturvårdsverket är tveksam till att nuvarande 
bestämmelser i 20 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet innebär 
att man kan säga att det alltid sker en behovsbedömning enligt 
bestämmelserna i MKB-direktivet av anmälda vattenverksamheter. Havs- 
och vattenmyndigheten har därför tagit fram ett förslag på förtydligande av 
bestämmelserna som reglerar hur tillsynsmyndigheten ska bedöma en 
anmäld vattenverksamhet. 

 

Förslag på förändringar av bestämmelserna om anmälningspliktiga 
vattenverksamheter 

Havs- och myndigheten har bedömt att det borde vara tillräckligt, för att 
säkerställa att de vattenverksamheter som finns på MKB-direktivets bilaga 
2 minst ska genomgå en behovsbedömning, att lägga till en ny paragraf i 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. I den nya paragrafen 
tydliggörs att tillsynsmyndigheten alltid ska bedöma, utifrån kriterierna i 
nuvarande bilaga 2 i förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, om anmälan även ska innehålla en MKB.  

Havs- och vattenmyndighetens föreslår följande ändringar och ny paragraf:      

                                                                                                                                             
 
6 Frågan om tillståndsplikt ska bedömas mot 11 kap 12 § miljöbalken 
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20 § En anmälan enligt 19 § skall ska 
1. göras skriftligt i två exemplar eller elektroniskt, och 
2. innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska 
beskrivningar samt den miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken som behövs för att tillsynsmyndigheten skall ska kunna 
bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och 
närliggande fastigheter.   

NY - 20 a § Tillsynsmyndigheten ska efter en bedömning mot 
kriterierna i bilaga 2 förordning (1998:1388) om 
miljökonsekvensbeskrivningar avgöra om anmälan även ska 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken7 

  

Havs- och vattenmyndigheten har övervägt att begränsa bedömningen 
enligt den nya 20 a § till de anmälningspliktiga vattenverksamheter som 
framgår av tabell 4, men menar att utformningen av en sådan bestämmelse 
skulle bli onödigt detaljerad. Därför föreslår Havs- och vattenmyndigheten 
att samtliga anmälningspliktiga vattenverksamheter i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet ska omfattas av bedömningen. 

Havs- och vattenmyndigheten menar att dagens utformning av tillstånds- 
och anmälningsplikt samt undantag från tillstånd och anmälan för 
vattenverksamheter innebär att det inte är möjligt att säga att endast 
anmälda vattenverksamheter som bedöms innebära BMP ska vara 
tillståndspliktiga. Detta eftersom bedömningen av tillståndsplikten bland 
annat ska ta hänsyn till enskilda intressen.  

 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten menar att dagens utformning av 
bestämmelserna om tillstånd och anmälan för vattenverksamhet8 innebär 
att tillsynsmyndigheten redan idag gör en bedömning av om en anmäld 
vattenverksamhet ska tillståndsprövas som liknar den som sker för att 
bedöma om en verksamhet ska anses innebära BMP enligt förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Vidare finns det redan idag en möjlighet för tillsynsmyndigheten att begära 
in en miljökonsekvensbeskrivning för en anmäld vattenverksamhet. Det 
betyder att tillsynsmyndigheten redan idag gör någon slags bedömning 
enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar av behovet 
av en MKB.  

                                                        
7 Beroende på utformningen av ett nytt 6 kap i miljöbalken och tillhörande 
förordning kan hänvisningarna behöva justeras 
8 11 kap 9, 9 a, 12 §§ miljöbalken 
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Mot bakgrund av ovanstående menar Havs- och vattenmyndigheten att de 
föreslagna förändringarna som innebär att tillsynsmyndigheten alltid ska 
göra en bedömning mot kriterierna i nuvarande bilaga 2 förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för att avgöra om anmälan 
även ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken 
medför ett visst merarbete för tillsynsmyndigheterna, men att det kan 
accepteras för att säkerställa att de vattenverksamheter som finns på MKB-
direktivets bilaga 2 minst omfattas av en behovsbedömning. 

Konsekvenser 
Eftersom det inte finns nationella kvalitetssäkrade data över vilka olika 
typer av vattenverksamheter som tillståndsprövas varje år samt hur 
samrådsprocessen (som föregår en tillståndsansökan) har genomförts 
bygger analysen av konsekvenserna på flera antaganden som innebär att 
det finns osäkerheter i bedömningarna. 

MKB vid tillståndsprövning av vattenverksamhet 
Det finns inte någon nationell statistik från länsstyrelserna över hur många 
projekt som bedömts som BMP utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller efter bedömning i det 
enskilda fallet.  

Eftersom det inte är ett krav på att en MKB alltid ska tas fram i ett 
anmälningsärende enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt att Havs- och 
vattenmyndigheten av erfarenhet vet att MKB i anmälningsärenden är 
mycket sällsynta har vi valt att inte försöka samla in data om MKB i 
anmälningsärenden. 

Havs- och vattenmyndigheten har valt att utgå från vilka ärenden som har 
inkommit till mark- och miljödomstolarna9 under perioden 2014-2016 för 
att bedöma vilka effekter olika förändringar av regelsystemet kan få. 
Informationen har sammanställts i en tabell och utifrån informationen i 
ärendemeningarna har de olika ärendena kategoriserats i olika typer av 
vattenverksamheter samt vilken länsstyrelse som berörts. Mark- och 
miljödomstolarna registrerar inte ytor, mängder, skyddade områden i några 
särskilda fält varför någon sådan information inte har varit tillgänglig. Det 
betyder att det finns osäkerheter i materialet, men Havs- och 
vattenmyndigheten gör ändå bedömningen att informationen ger en 
rättvisande bild av fördelningen av olika typer av vattenverksamheter. 

Under perioden 2014-2016 inkom det totalt 791 ansökningar (tabell 5, 
ärenden om förlängd arbetstid samt förordnande om strömfallsfastigheter 
                                                        
9 Havs- och vattenmyndigheten har begärt ut information från samtliga mark- och 
miljödomstolar om vilka ansökningar om tillstånd till vattenverksamheter som har 
inkommit till domstolarna under perioden 2014-2016 
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borträknade). De vanligaste ärendetyperna inom vattenverksamhet var 
under denna period vattenuttag som berör grund- och ytvatten, 
vattenkraftverk och dammanläggningar samt olika utfyllnader, grävningar 
och muddringar (tabell 6). 

 

Tabell 5. Antal inkomna 
ansökningar till mark- och 
miljödomstolarna under 
perioden 2014-2016. 

År Antal 

2014 275 

2015 274 

2016 242 

Totalt 791 

Medel 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. De vanligaste typerna 
av vattenverksamheter i 
ansökningar om tillstånd i mark- 

och miljödomstolarna under 
perioden 2014-2016. 

Typ av 
vattenverksamhet 

Antal % 

Vattenuttag/Grundvatten 196 25 

Vattenuttag/Ytvatten 68 9 

Damm/Vattenkraftverk 114 14 

Damm/Övriga 56 7 

Utfyllnad/Grävning/ 

muddring 141 18 

Bro 65 8 

Markavvattning 56 7 

Våtmark 18 2 

Kabel/Ledning 14 2 

Ingen uppgift 63 8 

Summa 791  
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På den tid som funnits tillgänglig har det inte varit möjligt att ta fram 
information om hur många av de ärenden som prövats i domstolarna som 
har kategoriserats som ”alltid BMP” utifrån 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller som genomgått en 
behovsbedömning. I antalet tillståndsärenden kan det finnas de som är 
”alltid BMP”, ”BMP efter behovsbedömning” samt ”Ej BMP efter 
behovsbedömning”. För att få kunskap om hur vanligt det är att 
vattenverksamheter bedöms innebära BMP enligt 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ställde Havs- och 
vattenmyndigheten följande frågor till ett urval (7 stycken) av länsstyrelser: 

 Fråga 1 - hur stor andel (%) av tillståndsärendena om vattenverksamhet 
under perioden 2014-2016 har ni direkt via 3 § 3 pkt förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar kunnat säga att det är 
BMP (färre än 10 %, mellan 11-25%, mellan 26-50%, mer än 50 %) 

 Fråga 2 - hur stor andel av tillståndsärendena om vattenverksamhet 
under perioden 2014-2016 har ni efter behovsbedömning beslutat att 
projektet är BMP (färre än 10 %, mellan 11-25 %, mellan 26-50 %, mer 
än 50 %) 

Havs- och vattenmyndigheten begärde inte att länsstyrelserna skulle gå 
igenom samtliga ärenden utan göra en uppskattning vilket innebär att det 
finns en osäkerhet i svaren. På fråga 1 svarade de flesta länsstyrelser att det 
var färre än 10 % och på fråga 2 svarade de flesta 11-25 % (tabell 7). 

 

Tabell 7. Uppskattning av andelen tillståndsärenden om vattenverksamhet 
som har kategoriserats som BMP under perioden 2014-2016. 
Länsstyrelse Fråga 1 Fråga 2 

Dalarna 11-25 % 11-25 % 

Kalmar <10 % <10 % 

Skåne <10 % 11-25 % 

Stockholm <10 % 11-25 % 

Västerbotten <10 % 11-25 % 

Västra Götaland 11-25 % 26-50 % 

Örebro <10 % <10 % 

 

Utifrån frågorna till länsstyrelserna gör Havs- och vattenmyndigheten 
bedömningen att det är förhållandevis få (kring 10 %) av tillståndsärendena 
som innebär BMP direkt av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar och istället avgörs frågan om BMP i de flesta 
fall efter en behovsbedömning.  
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Allmänt om konsekvenser av de olika alternativen 
Havs- och vattenmyndighetens alternativ ”miniminivån” eller ”förordat 
alternativ” samt  ”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – 
alternativ för förtydligande” innebär att fler vattenverksamheter än 
idag kommer att behovsbedömas enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Idag genomgår ca 90 % av de 
tillståndspliktiga ärendena behovsbedömning. Havs- och 
vattenmyndigheten menar att länsstyrelserna har en lång erfarenhet av 
dessa bedömningar, varför dessa alternativ inte bedöms innebära några 
omfattande förändringar för länsstyrelserna, verksamhetsutövarna och 
allmänheten. Havs- och vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en 
risk att handläggningstiden för anmälda vattenverksamheter kan öka något 
när det tydliggörs att det i varje ärende ska ske en bedömning enligt 
kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar för att bestämma om en MKB ska ingå i det 
anmälda ärendet.   

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att med alternativen 
”miniminivån” eller ”förordat alternativ” samt  
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande” finns ett behov av vägledning kring den behovsbedömning 
som ska ske enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Med alternativen ”miniminivån” samt ”förordat alternativ” kommer 
inte några vattenkraftverk att automatiskt bedömas som BMP. Det är 
möjligen den största förändringen jämfört med dagens bestämmelser 
(”nollalternativ”). Samtidigt är det ovanligt med helt nya vattenkraftverk 
och det är mer vanligt med olika typer av ombyggnationer eller 
förändringar av villkor i tillstånden vilket innebär att det samtidigt är 
relativt vanligt att det sker en bedömning gentemot 3 § andra stycket 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar om en åtgärd 
som gäller ett vattenkraftverk ska innebära BMP. 

Länsstyrelserna 
Havs- och vattenmyndigheten har begärt ut statistik, från länsstyrelsernas 
tidredovisningssystem, över hur mycket tid som länsstyrelserna har 
redovisat för arbetet med samråd enligt 11 kap miljöbalken under perioden 
2013-2016 (tabell 8). Det har inte varit möjligt att skilja ut tiden för 
ärenden som har omfattats av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar och de som har genomgått en 
behovsbedömning. Havs- och vattenmyndigheten har frågat ett urval av 
länsstyrelser hur mycket handläggningstiden skiljer sig mellan ett ärende 
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där det direkt av 3 § 3 punkten förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar framgår att det är BMP och ett ärende där 
länsstyrelsen gör en behovsbedömning10. Länsstyrelserna menar att det inte 
är någon större skillnad i tidsåtgång mellan de två ärendetyperna. 
Skillnaden mellan de två ärendetyperna är själva beslutet (och 
motiveringen) om BMP och länsstyrelserna menar att det tar förhållandevis 
lite tid jämfört med hela samrådsprocessen och bedömer att skillnaden är 
någonstans mellan 10-25 %.  

Utifrån informationen från länsstyrelserna gör Havs- och 
vattenmyndigheten ett antagande (för fortsatta beräkningar) att 
handläggningstiden är 20 % kortare om det redan i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar framgår att en verksamhet är 
BMP.  

Eftersom Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att ca 90 % av 
ärendena genomgår en behovsbedömning gör vi bedömningen att ”timmar 
per ärende” i tabell 8 motsvarar ett typiskt ärende som genomgår en 
behovsbedömning. 

  

                                                        
10 Om en planerad vattenverksamhet omfattas 3 § 3 punkten förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar ska länsstyrelsen inte fatta något särskilt beslut om 
BMP och handläggningen består då av samråd (inläsning, möte, resor), lämna 
synpunkter på utformning av och innehåll i MKB. 
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Tabell 8. Redovisning av nedlagd tid (timmar) för samråd enligt 6 kap 
miljöbalken gällande vattenverksamhet.  

 2013 2014 2015 2016 

Totalt 3678 3987 5014 6488 

Högsta 573 872 1132 1260 

Lägsta 19 23 31 65 

Medel 175 190 239 309 

Årsarbetskraft 
11(totalt) 

2,09 2,27 2,93 3,79 

Antal ärenden12  275 274 242 

Timmar per 
ärende (medel)13 

 14 18 27 

 

Med antagande om att ett ärende som omfattas av 3 § 3 punkten förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar tar 20 % kortare tid än ett 
som ska behovsbedömas skulle ett sådant ärende ta ca 22 timmar (totalt) 
att handlägga (20% av 27 timmar i kolumn 2016 i tabell 8). 

Med ”nollalternativ” bedömer Havs- och vattenmyndigheten att det inte 
kommer att bli någon förändring för länsstyrelserna jämfört med dagens 
förhållanden. 

Med alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” bedömer 
Havs- och vattenmyndigheten att  dessa vattenverksamheter kommer att 
vara få i samband med tillståndsprövning. Det betyder att länsstyrelserna 
kommer att behöva genomföra fler behovsbedömningar jämfört med 
dagens förhållanden. Med antagandet att inga projekt är av den storleken 
som framgår av alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” 
betyder det att andelen ärenden som genomgår en behovsbedömning ökar 
med ca 10 %14.  

                                                        
11 För åren 2013-2014 har 1760 timmar använts för att beräkna årsarbetskraft 
medan för åren 2015-2016 har 1710 timmar använts istället. Förändringen framgår 
av länsstyrelsernas årsredovisningar. 
12 Inkomna till mark- och miljödomstolarna 
13 Länsstyrelsernas tid per samrådsärende har ökat under perioden 2014-2016 från 
14 timmar till 27 timmar. Havs- och vattenmyndigheten menar att skillnaden i tid 
till stor del kan bero på komplexiteten i de ärenden som är inne för samråd samt att 
det finns en del ärenden som passerar ett samråd men där det sedan inte utmynnar 
i en tillståndsansökan. 
14 Den andel av dagens ärenden som bedöms omfattas av 3 § 3 punkten förordning 
om miljökonsekvensbeskrivningar 
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Beräknat på datat från exempelvis år 2016 (tabell 8) skulle en ökning av 
andelen behovsbedömningar med 10 % innebära att ca 24 ärenden skulle 
ha behovsbedömts (242 ärenden*10 %=24,2). Utifrån antagandet i första 
stycket under tabell 8 om handläggningstiden för ärenden som är ”alltid 
BMP” skulle en ökning av andelen behovsbedömningar med 10 % innebära 
att den totala tiden för länsstyrelsens arbete med samråd skulle öka med ca 
120 timmar (handläggningstiden per ärende ökar med ca 5 timmar vid en 
behovsbedömning och ca 24 ärenden går från att vara alltid BMP till 
behovsbedömning).  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att den beräknade ökningen är liten 
sett till den totala tiden (6488 timmar år 2016) som länsstyrelsen idag 
använder för samråd för planerade vattenverksamheter och att 
konsekvenserna för länsstyrelserna därför blir små. 

Konsekvenserna av alternativet ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande” är mer 
svårbedömt. Redan idag upplever många tillsynsmyndigheter att det är 
svårt att hinna ta beslut i ett anmält ärende inom 8 veckor15. År 2014 inkom 
2577 anmälningar till länsstyrelserna och under samma år använde 
länsstyrelserna ca 25 årsarbetskrafter för detta arbete16. Samtidigt menar 
Havs- och vattenmyndigheten att de bedömningar som tillsynsmyndigheten 
redan med nuvarande bestämmelser ska göra av ett anmält ärende har 
stora likheter med att göra en bedömning enligt kriterierna i nuvarande 
bilaga 2 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Därför bedömer Havs- och vattenmyndigheten att den ökade tiden per 
ärende borde kunna accepteras.  

 

Verksamhetsutövare 

Havs- och myndigheten bedömer att omfattningen av projekten i 
alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” innebär att ca 
10 % fler vattenverksamheter än dagens ”nollalternativ” kommer att 
genomgå behovsbedömning enligt 6 kap miljöbalken. För 
verksamhetsutövarna kommer tiden i samband med samrådsprocessen att 
öka eftersom länsstyrelsen ska behovsbedöma fler projekt (se 
resonemanget under föregående rubrik), men att den ökade tiden är relativt 
begränsad (5 timmar per ärende, se 4:e stycket på sid 25).  

                                                        
15 Diskussion vid handläggarträff för länsstyrelser och kommuner, 3 oktober 2017 i 
Göteborg 
16 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:31 Uppföljning av länsstyrelsernas 
av tillsyn av vattenverksamheter 2014 
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I Nuteks rapport finns en redogörelse för företagens kostnader för MKB17 
och kostnaden för en medelstor MKB18 anges kosta 75 000 kr. Det tidiga 
samrådet utgör en förhållandevis stor kostnad i tillståndsprocessen med 
upp till tjugo procent av de externa kostnaderna knutna till denna process19, 
samtidigt anges att företagens tid för det tidiga samrådet är 8 timmar (i 
snitt). Av rapporten framgår att företagens externa kostnader för det tidiga 
samrådet är ca 42 000 kr och de interna ca 3000 kr20. Tiden och kostnaden 
för ett utökat samråd (vid BMP) har bedömts till 40 timmar per ärende och 
14 862 kr i interna kostnader (inga externa kostnader finns redovisade utan 
de är sannolikt inräknade i den totala kostnaden för MKB)21. Motsvarande 
uppgifter finns inte tillgängliga för anmälningspliktiga vattenverksamheter. 

Med ett antagande om att inga ärenden kommer att nå upp till de 
tröskelvärden som finns i alternativen ”miniminivån” eller ”förordat 
alternativ” kommer ca 10 % fler ärenden än idag att genomgå en 
behovsbedömning. I Nuteks rapport finns det inte några uppgifter vad 
myndigheternas tid kostar för företagen och det går därför inte att säga hur 
mycket en utökad handläggningstid hos länsstyrelserna om ca 5 timmar per 
ärende (se 1:a stycket på sid 27) skulle kunna kosta företagen. Havs- och 
vattenmyndighetens bedömning är att förändringen är liten och att den 
borde uppvägas av det positiva i att bedömningen blir gjord utifrån de 
verksamhets- och platsspecifika förutsättningarna. 

Konsekvenserna för företagen av alternativet ”Anmälningspliktiga 
vattenverksamheter – alternativ för förtydligande” är mer 
svårbedömt. Förtydligandet innebär inte att det blir ett krav att det alltid 
ska ingå en MKB vid en anmälan och redan idag finns möjligheten att ställa 
krav på att en MKB ska ingå i ett anmält ärende. Den utökade tiden det kan 
ta för tillsynsmyndigheten att bedöma den anmälda vattenverksamheten 
gentemot kriterierna i nuvarande bilaga 2 till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar är enligt Havs- och vattenmyndighetens 
bedömning liten i förhållande till den totala handläggningstiden för en 
anmäld vattenverksamhet. Därför menar Havs- och vattenmyndigheten att 
konsekvenserna för företagen blir små med det föreslagna förtydligandet.   

Havs- och vattenmyndigheten vill påpeka att utredningen inte har haft i 
uppdrag att analysera hur många ärenden som blir BMP efter 
                                                        
17 Avsnitt 4.4.3 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet (NUTEK, 
R2006:01) 
18 För en medelstor B-verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Tillståndspliktig 
vattenverksamhet jämställs med en medelstor B-verksamhet enligt rapporten. 
19 Avsnitt 4.4.4 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet (NUTEK, 
R2006:01) 
20 Avsnitt 4.4.4 tabell 9. Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet 
(NUTEK, R2006:01) 
21 Avsnitt 4.4.4 tabell 10 och 11. Näringslivets administrativa kostnader på 
miljöområdet (NUTEK, R2006:01) 



 29/29 

 

 

 

behovsbedömning eller lämna förslag på hur färre ärenden skulle kunna bli 
BMP efter behovsbedömning. Beroende på utformningen av 
tillståndsplikten för vattenverksamheter går det inte att avgöra om antalet 
ärenden som blir BMP faktiskt kommer att minska när fler ärenden 
kommer att behovsbedömas. 

Med ett antagande om att andelen beslut om BMP också minskar med 10 % 
med alternativen ”miniminivån” eller ”förordat alternativ” innebär det 
att företagen minskar sin tid med 40 timmar per ärende22. Det skulle 
betyda att företagens egen tid minskar med ca 960 timmar (40 timmar*24 
ärenden [10 %*242 ärenden] = 960 timmar) samt att kostnaderna minskar 
med 356 688 (14862 kr/ärende*24 ärenden = 356 688 kr). 

 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att konsekvenserna för 
myndigheterna och verksamhetsutövarna blir små med alternativen 
”miniminivån” eller ”förordat alternativ” samt 
”Anmälningspliktiga vattenverksamheter – alternativ för 
förtydligande”. Detta beror framför allt på att  

- redan idag genomgår 90 % av ärendena om vattenverksamhet en 
behovsbedömning enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

- länsstyrelserna bedömer att skillnaden i handläggningstid mellan 
ett ärende som kategoriseras som ”alltid BMP” och ett som ska 
behovsbedömas endast är 10-25 %. 

- antalet ärenden som berörs av de föreslagna förändringarna är 
relativt få. 

- redan idag gör tillsynsmyndigheten en bedömning av om en anmäld 
vattenverksamhet ska tillståndsprövas och denna bedömning har 
stora likheter med bedömningen enligt kriterierna i bilaga 2 till 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

 

                                                        
22 Avsnitt 4.4.4 tabell 10 och 11. Näringslivets administrativa kostnader på 
miljöområdet (NUTEK, R2006:01) 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga 
Sökande:  
Fastighet:  Viared 16:51 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger, men att en 
komplementbyggnad skulle utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
flytbrygga, med måtten 1,5 x 4 meter, på fastigheten Viared 16:51, Borås kommun. 
 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Villkor 

• Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla 
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten 
negativt. 

 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en komplementbyggnad på fastigheten Viared 16:51, 
Borås kommun. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och 
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en 
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smidig och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på 
fastigheten.  Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 
december 2017. Ritning och karta har också skickats in. 
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag 
har  kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av 
komplementbyggnaden.  
 

 har den 18 juli 2018 inkommit med komplettering och klargörande 
gällande tjänsteskrivelsen 2018-05-29.  anför följande. I ett första 
utlåtande från lantmäterimyndigheten gjordes en uppskattning på ca 250 m2 som 
ianspråktagen tomtmark, vilket bestreds och hela ön, på 2791 m2, godkändes sedan 
för avstyckning. Vidare utgörs befintlig komplementbyggnaden inte av ett vedförråd 
utan av ett dass och verktygsförråd. Byggnaden är även utmarkerad på inskickad karta 
från 1936 och har funnits på ön sedan dess.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen 
inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området 
 
Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 
Fastigheten Viared 16:51 utgörs av en ö, belägen i nordöstra delen av Bosjön. Det 
finns i dagsläget ingen brygga på ön som möjliggör förtöjning av båt. 
Miljöförvaltningen konstaterar att  är beroende av båt för att ta sig 
till sin fastighet. Brygga kommer uppföras på nordvästra sidan av ön och kommer 
vara 1,5 x 4 meter. I strandlinjen finns en mindre klippavsatts, vilket skapar ett större 
vattendjup än på andra platser runt ön där stranden är grundare.  
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Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen 
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
 
Komplementbyggnad 
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att 
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form 
av eldstad men saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för 
stugan 1936. Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark.  
 
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en 
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett utedass/förråd. I övrigt består ön 
av naturmark med främst tall och gran med underliggande ris- och ljungvegetation. 
Den yta som är att betrakta som ianspråktagen tomtplats är ytterst begränsad och 
utgör enligt Miljöförvaltningens bedömning främst av mark sydväst om stugan, runt 
de gamla stenläggningarna. Gällande utedasset/förrådet konstaterar 
Miljöförvaltningen att en komplementbyggnad utanför tomtplatsen inte har någon 
hemfridszon i sig, utan upptar enbart den yta den står på. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att den planerade komplementbyggnaden skulle bli i 
samma storleksordning som befintlig stuga. Tre alternativa placeringar har skickats in. 
Samtliga föreslagna placeringar ligger norr om den befintliga stugan. 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga föreslagna placeringar skulle utöka 
tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
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beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.  
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte 
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna 
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

 
 



Dnr: 2017-3302 
Rubrik: Ansökan om strandskyddsdispens 
Förslag till beslut: Bifall med villkor 
Sekretess: Nej 
 
Notering till nämnden: Sökande har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen 2018-05-29. Här 
är korta svar på sökandes synpunkter: 
1. Jag ställde frågan till Länsstyrelsen om avstyckningen innebar att hela ön var att betrakta som ian-
språktagen tomt.  
 
2. Det stämmer att han uppgett att det var ett utedass/förråd, felformulerat av mig, men det ändrar 
inte min uppfattning. En komplementbyggnad utanför tomtplatsen, oavsett om det är ett utedass, 
förråd eller vedbod, har i sig ingen egen hemfridszon utan upptar enbart den yta den står på. (Jag har 
ändrat benämningen i tjänsteskrivelsen) 
 
3. Enligt kartan (från 1936) som han skickat in syns två inritade byggnader. Hurvida utedas-
set/förrådet kontinuerlig funnits på platsen har inte redogjorts för.  
 
OBS! Notera att om nämnden ändå beviljar en dispens ska de även beslut om en tomtplatsav-
gränsning!! 
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Klargörande och kompletterande uppgifter gällande miljöförvaltningens underlag till 
Miljö- och konsumentnämndens sammanträde 2018-06-19, punkt 11.2. Beslut om 
strandskyddsdispens på fastigheten Viared 16:51. Diarenr: 2017-3302 
 
Efter att ha läst miljöförvaltningens utredning och motivering till beslut anser jag som sökande 
att miljöförvaltningen kraftigt brustit i sitt arbete. Jag ifrågasätter starkt miljöförvaltningens 
objektivitet. Utredningen innehåller felaktig fakta, undanhållande av viktig information samt 
ogrundade påståenden/anklagelser för att underminera ansökningens trovärdighet. Då ärendet är 
bordlagt anser jag att det är av stor vikt att nämnden får ta del av dessa klargörande fakta innan 
beslut tas. 
 
Nedan har jag kommenterat miljöförvaltningens felaktigheter i underlaget. Hela underlaget med 
markeringar återfinns som bilaga 1. 
 
Utklipp från sida 3, stycke 2.  
Komplementbyggnad 
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att 
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form 
av eldstad med saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för 
stugan 1936. (1)Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark. 
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en 
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett (2)vedförråd. (3)När vedförrådet 
uppförts har inte framkommit. Det finns enligt kommunens kännedom ingen 
meddelad dispens för förrådet.  
 
Kommentar: 
(1) 
I avstyckningshandlingarna stämmer det att lantmäterimyndigheten Borås i ett första utlåtande i 
sin bedömning gjorde en uppskattning på ca 250m2 ianspråktagen tomtmark. Denna första 
uppskattning låg också till grund för lantmäterimyndighetens förslag på storlek för ny avstyckad 
fastighet, dvs dryga 250m2. Detta bestreds och att hela ön godkändes för avstyckning av både 
kommunstyrelse och länsstyrelse tyder på att den första uppskattningen av storleken på 
ianspråktagen tomtmark har ifrågasatts.  
Jag anser att miljöförvaltningen använder siffran 250 m2 på okritiskt sätt då de ej har tagit hänsyn 
till den slutgiltiga storleken på avstyckningen som blev 2791 m2. 
 
(2) 
Att denna byggnad är ett vedförråd är felaktig fakta av miljöförvaltningen. Vid platsbesök den 3:e 
maj 2018 genomfört av miljöförvaltningens företrädare informerade jag att byggnaden var ett 
dass samt verktygsförråd. Jag erbjöd mig också att låsa upp dörren för att påvisa detta men om 
jag minns rätt sa företrädaren att detta inte behövdes. Däremot ligger det ved staplad på utsidan 
av dasset, men vad detta har för betydelse för benämningen av dasset kan jag inte svara på. 
 
Vid telefonkontakt 21:a juni 2018 med företrädaren som genomfört synen ifrågasätter jag 
benämningen i miljöförvaltningens underlag om att dasset är ett vedförråd och hen svarar då att 
hen var medveten om att det mindre huset innehöll ett utedass. Förvaltningens benämning är då 



enligt mig inget annat än felaktig fakta. Eftersom byggnaden är ett dass ser jag det av naturliga 
skäl att området runt dasset samt mellan husen är ianspråktaget. Jag kan inte svara på varför 
miljöförvaltningen vill benämna ett utedass som vedförråd, men att benämningen och 
användningsområdet för huset troligen kan påverka bedömningen av ärendet. 
 
(3) 
Miljöförvaltningen påstår att det inte framkommit när dasset uppförts, vilket är ett felaktigt 
påstående. Förvaltningen insinuerar att det skulle kunna vara ett svartbygge. Enligt mig har 
förvaltningen vid tre tillfällen blivit informerade eller till och med blivit visade den byggnadskarta 
som kan motbevisa deras påstående. Trots detta har miljöförvaltningen undanhållit nämnden 
denna information. Varför miljöförvaltningen har undanhållit informationen samt insinuerat på 
svartbygge för nämnden kan jag inte svara på. Men att det kan påverka nämndens beslut ser jag 
som troligt.  
 
 

1. Vid platsbesök visade jag en historisk byggnadskarta över ön där dasset finns inritat. På 
byggnadskartan som är daterad 3 september 1936 syns båda husen tydligt inritade. Se 
bilaga 2. 

2. Samma karta bifogades tillsammans med den kompletterande ansökningen för alternativa 
placeringar av komplementbyggnaden som skickades in till handläggaren 3:e maj 2018.  

3. I den originaltext som miljöförvaltningen lyft ut från avstyckningshandlingarna och 
publicerat i sitt underlag står följande text ”se bifogat foto och byggnadskarta från 1936”. 
Eftersom förvaltningen använts sig av texten både innan och efter denna textrad ser jag 
det som osannolikt att de kan ha missat informationen om byggnadskartan. 

 
 
Till skillnad mot vad miljöförvaltningen redovisar är det mindre huset ett utedass och har 
bevisligen funnits på ön åtminstone sedan 1936, vilket jag tycker är viktig information för 
nämnden att få inför beslutsmötet. I bedömningen av ianspråktagen tomtmark tror jag att det kan 
vara av betydelse vilka typer av byggnader som finns på tomten samt om de är lagligt uppförda 
 
Avslutningsvis är jag kritisk till hur miljöförvaltningen hanterat ärendet. Jag anser att de inte har 
genomfört sitt arbete professionellt då flera viktiga uppgifter i underlaget till nämnden har 
utelämnats eller förändrats.  
 
 
 

  



Bilaga 1 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga 
Sökande: 
Fastighet: Viared 16:51 

Sammanfattning 
XXXX har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 
en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger. Tre alternativa placeringar för 
komplementbyggnaden har skickats in. Miljöförvaltningen bedömer 
att samtliga skulle utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte. 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
flytbrygga, med måtten 1,5 x 4 meter, på fastigheten Viared 16:51, Borås kommun. 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
Villkor 

Bryggan får inte förses med räcke eller andra anordningar som kan upplevas privatiserande 
eller avhållande för allmänheten. 

Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla 
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten 
negativt. 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en komplementbyggnad på fastigheten Viared 16:51, 
Borås kommun. 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b § 

- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
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Redogörelse för ärendet 
XXXX har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 
en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och 
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en 
smidig och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på 
fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 
december 2017. Ritning och karta har också skickats in. 
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag 
har kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av 
komplementbyggnaden. 

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen 
inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 

- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området 
Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 
Fastigheten Viared 16:51 utgörs av en ö, belägen i nordöstra delen av Bosjön. Det 
finns i dagsläget ingen brygga på ön som möjliggör förtöjning av båt. 
Miljöförvaltningen konstaterar att är beroende av båt för att ta sig 
till sin fastighet. Brygga kommer uppföras på nordvästra sidan av ön och kommer 
vara 1,5 x 4 meter. I strandlinjen finns en mindre klippavsatts, vilket skapar ett större 
vattendjup än på andra platser runt ön där stranden är grundare. 
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För att förhindra att bryggan upplevs som privat finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dipsensen med villkor att staket eller andra anordningar som kan upplevas 
privatiserande eller avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggan. 
Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen 
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas. 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
 
Komplementbyggnad 
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att 
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form 
av eldstad med saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för 
stugan 1936. Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark. 
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en 
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett vedförråd. När vedförrådet 
uppförts har inte framkommit. Det finns enligt kommunens kännedom ingen 
meddelad dispens för förrådet.  
 
 
I övrigt består ön av naturmark med främst tall och 
gran med underliggande ris- och ljungvegetation. 
Miljöförvaltningen konstaterar att den planerade komplementbyggnaden kommer bli i 
samma storleksordning som befintlig stuga. Tre alternativa placeringar har skickats in. 
Samtliga föreslagna placeringar ligger norr om den befintliga stugan. Den yta som är 
att betrakta som ianspråktagen tomtplats är ytterst begränsad och utgör främst av 
mark sydväst om stugan, runt de gamla stenläggningarna. 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga föreslagna placeringar ligger utanför 
ianspråktagen tomtplats. Komplementbyggnaden skulle därmed utöka tomtplatsen, 
vilket strider mot strandskyddets syfte. 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Hur man överklagar 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Bilaga 2
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, 
ladugård, brygghus och brygga  

Sökande:  
Fastighet:  Tå 1:12 
 

Sammanfattning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 
befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård 
och ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Under förutsättning att 
tomtplatsen markeras enligt bilaga 2 bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för 
dispens föreligger. 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus med måtten 8,8 x 13,3 meter, ladugård med måtten 8 x 21,5 meter, 
brygghus med måtten 4,1 x 5,7 meter och brygga med måtten 1,5 x 10 meter, på 
fastigheten Tå 1:12, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

  
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska söder om bostadshuset och väster om brygghuset, enligt gul 
markering i bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller motsvarande. 

 

Lagstöd 

Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 

Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 
befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård 
och ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 juni 2018. Ritning och situationsplan har 
bifogats ansökan. 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 11 juni 2018 besökt platsen tillsammans 
med . 
 

 har den 16 juli 2018 skickat in en komplettering gällande ladugårdens 
och brygghusets placering och utformning samt mått på bryggan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Bestämmelser 

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Pålsbotjärns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar utföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 
18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte 
(7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 

Motivering för beslut 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 

- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

 
Bostadshus, ladugård och brygghus 
Den aktuella platsen ligger i norra delen av Pålsbotjärn, utmed den östra stranden. På 
platsen finns ett torp, som enligt inskickade bilder funnits på platsen sedan innan 
1975, och en villa i mexitegel som uppförts 1974. Området mellan de två husen är 
ianspråktaget som tomt, här finns även en igenlagd pool. Sydväst om torpet finns tre 
komplementbyggnader, ett stall och två förråd, som uppförts i början på 70-talet och 
då ersatte tidigare ladugård. 
 
Det planerade bostadshuset kommer att ersätta befintligt torp och placeras på samma 
plats. Stallet och de två komplementbyggnaderna/förråden kommer att rivas och 
ersättas med en sammanhängande ladugård. Miljöförvaltningen konstaterar därmed 
att bostadshuset och ladugården kommer uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska 
risken att en större huvudbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
tomtplatsavgränsning söder om bostadshuset, enligt bilaga 2.  
 
Miljöförvaltningen bedömer vidare att brygghuset kommer uppföras inom 
ianspråktagen tomtplats. Under förutsättning att tomtplatsen markeras väster om 
brygghuset, enligt bilaga 2, bedöms byggnaden inte utöka den upplevda tomtplatsen.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
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påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av åtgärderna. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 
Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 
En brygga som möjliggör förtöjning av båt krävs enligt  för att kunna 
göra underhåll av dammluckor och för rensning av vass med trimmer, då det är svårt 
att komma åt från land. Då nivån i dammen varierar kraftigt behöver bryggan vara ca 
10 meter lång. 
 
Enligt flygfoton från 1963-1964 har det funnits en brygga på platsen tidigare. Den har 
dock inte kontinuerligt funnits på platsen. Ansökt brygga kommer utgöras av en pålad 
brygga och vara enkelt utformad. Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte 
väsentligt kommer att påverka varken växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 

Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
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Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte 
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna 
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen. 
 

Avgift 

Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  

 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Tå 1:12
Dnr 2018-1952
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Dnr: 2018-1952 
Rubrik: Ansökan om strandskyddsdispens 
Förslag till beslut: Bifall med villkor 
Sekretess: Nej 
 
Notering till nämnden: Jag har pratat med sökande om tomtplatsavgränsning och villkoret om staket. 
Hans avsikt är att sätta upp stängsel åt kossorna där villkoret avser, för att öppna upp och börja bete 
markerna.  
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på 
fastigheten Kobacka 3:1, Borås kommun 
Sökande:  
Fastighet:  Kobacka 3:1 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett garage samt för ny placering av befintligt flytbrygga på fastigheten 
Kobacka 3:1. Miljöförvaltningen beslutade den 24 april 2018 att bevilja dispens för 
garage och brygga. Länsstyrelsen har den 26 juni 2018 upphävt nämndens beslut 
gällande brygga och återförvisat ärendet till Miljöförvaltningen för fortsatt 
handläggning. Miljöförvaltningen anser att särskilt skäl för dispens föreligger för 
brygga.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga med måtten 2 x 5 meter, på fastigheten Kobacka 3:1, Borås kommun. 
 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Villkor 
Dispensen är förenad med följande villkor: 

• Tomtgränsen ska öster om gäststugan, enligt bilaga 2, markeras med staket, 
mur, häck eller motsvarande.  
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett garage samt för ny placering av befintligt flytbrygga på fastigheten 
Kobacka 3:1. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12 
februari 2018. Situationsplan har bifogats ansökan.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 15 mars 2018 besökt platsen.  
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Miljöförvaltningen har den 24 april 2018 bevilja dispens för garage och brygga, med 
måtten 2 x 5 meter. Länsstyrelsen har den 26 juni 2018 upphävt nämndens beslut 
gällande brygga med motivering att det inte är möjligt att ge dispens för flytt av en 
brygga som saknar laglighet. Ärendet har därefter återförvisats till Miljöförvaltningen 
för fortsatt handläggning. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är 
300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Inte heller anläggningar eller anordningar får uppföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Anläggingen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses på något annat sätt. 
 
Flytbrygga 

 har 2013 ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
befintligt stuga, tillbyggnad av friggebod/carport samt flytbrygga. Vid denna tidpunkt 
hanterades strandskyddsärenden av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har skickat 
ansökan på remiss till Miljöförvaltningen som yttrat sig positivt med avseende på 
bryggan. Kommunstyrelsen har dock inte nämnt bryggan i beslutet den 28 mars 2014 
utan enbart meddelat dispens för tillbyggnad och friggebod/carport (dnr 
2013/KS0751). Miljöförvaltningen konstaterar således att bryggan i dagsläget saknar 
dispens och hanterar därför ansökan som uppförande av en ny brygga.  
 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 

 har framfört att det på andra sidan viken ligger en 
sjösättningsramp för fritidsbåtar. Det finns dock ingen gemensahetsbrygga vid 
sjösättningsrampen som möjliggör förtöjning. Syftet med bryggan är att möjliggöra en 
båtplats. Då vattenståndet varierar mycket under säsongen (1,5 – 2 meter) är det svårt 
att gå i och ur båten på ett säkert sätt med en fast brygga.  
ansöker därför om en flytbrygga.  
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Den föreslagna platsen utgörs av en liten vik. Utmed fastighetens strandlinje är 
vattendjupet som störst i viken. Mellan flytbryggan och land kommer en landgång 
placeras, vilket gör att flytbryggan kommer ut en bit från stranden och vattendjupen 
ökar ytterligare. Miljöförvaltningen bedömer att den nya placeringen inte nämnvärt 
kommer att påverka vattenkvaliteten eller djur- och växtliv.  
 
För att förhindra att anläggningar i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda 
hemfridszonen bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med 
villkor om tomtplatsavgränsning öster om gäststugan. 
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas.  
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Situationsplan 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.sev 

 

Naturavdelningen 

Lena Smith 

Naturvårdshandläggare 

010-224 47 16 

lena.smith@lansstyrelsen.se 

Delgivning  

 

 

 

Borås stad 

miljo@boras.se 

 
Upphävande av beslut kommunalt dnr 2018-402, 
strandskyddsdispens för brygga, på fastigheten  
Kobacka 3:1, Borås stad 
 

Beslut  
Länsstyrelsen upphäver Borås stads beslut i den del som avser bryggan,  

daterat 2018-04-24, dnr 2018-402, på fastigheten Kobacka 3:1 i Borås stad 

och visar ärendet åter till Borås stad för fortsatt handläggning. 

 

Redogörelse för ärendet 
Den 24 april 2018 beviljade Borås stad strandskyddsdispens för brygga med 

måtten 2 x 5 meter på ovanstående fastighet.  

 

I enlighet med 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva alla kom-

munalt beviljade dispenser om det finns skäl att anta att det inte finns förut-

sättningar för dispens eller om det förekommit brist i handläggningen av 

ärendet som kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. 

 

Den 30 maj 2018 beslutade Länsstyrelsen om att ta upp ärendet till över-

prövning.  

 

Länsstyrelsen behövde närmare granska nuvarande bryggas laglighet, d.v.s. 

om det finns dispens för brygga på platsen. Länsstyrelsen behövde också 

närmare granska om ny föreslagen plats för bryggan är lämplig utifrån rå-

dande förhållanden beträffande djup, vattenströmmar och dess påverkan på 

djur- och växtliv i vattnet.  
 

Länsstyrelsen har efter närmare granskning av ärendet funnit att en gällande 

strandskyddsdispens för den flytbrygga som nu finns vid sjön saknas. Borås 

stad har i aktuellt ärende (dnr 2018-402) lämnat dispens för flytt av denna 

brygga till ny plats ca 45 meter norr om där den nu ligger.  
 

Bryggan lades på nuvarande plats efter en ansökan om dispens för brygga i 

ett ärende 2013 (dnr 2013/KS0751 407). Fastighetsägaren fick ett muntligt 

besked om dispens för brygga skulle medges. I beslutet anges dock inte att 

dispens för brygga lämnas utan dispensen från den 28 mars 2014 gäller end-

ast för nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av bostadshus på 
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Kobacka 3:1. Dåvarande handläggare vid kommunen har meddelat via tele-

fonsamtal till Länsstyrelsen (2018-06-04), att det 2013 var tänkt att fatta ett 

kompletterande beslut om bryggan samt göra en karta för dess placering. 

Detta har efter vad Länsstyrelsen erfarit dock inte gjorts vilket innebär 

strandskyddsdispens för bryggan idag saknas. 

   

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Det är inte möjligt att medge dispens för flytt av en brygga som saknar lag-

lighet. Då det förekommit en brist i ärendets handläggning upphäver Läns-

styrelsen kommunens dispens för flytt av befintlig brygga i sjön Tolken vid 

Kobacka 3:1, dnr 2018 - 402, och återförvisar ärendet till kommunen för 

fortsatt handläggning och prövning av förutsättningarna för strandskydds-

dispens. 3 

 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 

friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtlivet. 

 

Hur man överklagar 
./.  Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljö-

domstolen, se bilaga (formulär O22). 

 

I detta ärende har Sven Swedberg beslutat och Lena Smith varit föredra-

gande.  

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

 

Sven Swedberg 

 

 Lena Smith 

 

 

 

Bilaga: 

Hur man överklagar 

 

Kopia för kännedom 

Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen 

Rättsenheten 

mailto:samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bryggdäck på fastigheten Tranhult 1:45 i Borås kommun 
Utövare:  
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har noterat att ett bryggdäck uppförts på fastigheten Tranhult 
1:45, Borås kommun. Vid förfrågan saknades dispens. Dispens har sedan sökts i 
efterhand. Vid en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset finner 
Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens saknas för bryggdäcket. För att 
området åter ska blir allmänt tillgängligt finner Miljöförvaltningen det befogat att 
förelägga  att ta bort bryggdäcket. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bryggdäck på fastigheten Tranhult 1:45 i Borås 
kommun. 
 
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, , 

att utföra följande åtgärden på fastigheten Tranhult 1:45 i Borås 
kommun: 
 

1. Riva och forsla bort bryggdäcket från strandskyddsområdet. 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  

,; 
 

2. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 ska vara färdiga, ska skicka 
bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt. 

 

Redogörelse för ärendet 
Den 26 mars 2018 har  sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för tillbyggnad av befintligt bostadshus på fastigheten Tranhult 1:45. Företrädare för 
Miljöförvaltningen besökte den 4 april 2018 fastigheten och konstaterade att ingen 
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dispens krävs för tillbyggnaden. Vid platsbesöket konstaterade Miljöförvaltningen att 
ett bryggdäck med bänkar och staket uppförts inom strandskyddat område. Enligt 
Miljöförvaltningens kännedom har ingen dispens meddelats för bryggdäcket. 
 
Miljöförvaltningen har med anledning av detta skickat en begäran om förklaring.  

 har den 8 juni 2018 inkommit med svar och uppger att det funnits en brygga 
och båtplats på samma ställe tidigare. Det aktuella bryggdäcket byggdes runt 2013 för 
att förbättra tillgängligheten till badstranden och möjliggöra sitt-/uteplats.  

 anser vidare att bryggan inte minskar allmänhetens möjlighet till tillträde och 
bad, utan snarare tvärt om då bryggan ligger avskild ifrån boningshuset och inte är 
synligt från huset.  
 
Den 21 juni 2018 har  inkommit med en ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bryggdäcket.  
 
Miljöförvaltningen har den 2 juli 2018 skickat förslag till beslut för kännedom och 
möjlighet till yttrande. Den 24 juli 2018 har  inkommit med yttrande 
och anför bland annat att det inte finns något intresse ifrån allmänheten att vistas på 
den lilla strandremsan.  är villiga att montera ner bänkarna på 
bryggdäcket för att minska det privata intrycket, även om hon inte anser att bänkarna 
verkar avhållande för allmänheten.  anser vidare att bryggdäcket 
förbättrar både allmänhetens och deras möjligheter att vistas på platsen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet.  Inom strandskyddat område får bland annat inte anläggningar eller 
anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap. 15 § MB). 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB). 
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det 
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 
 
Motivering för beslut 
Utifrån flygbilder kan Miljöförvaltningen konstatera att det funnits en brygga på 
platsen 1963-1964. På flygfoton från 1972-1977 ligger bryggan ca 10 meter längre åt 
sydväst. På flygfoton från 2007 och 2009 syns ingen brygga alls. 2010 skymtas 
bryggdäcket under björkarna (se bilaga 4).  
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De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte 
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. Miljöförvaltningen konstaterar dels att bryggans utformning ändrats från en 
enkel brygga till ett bryggdäck på ca 3,6 x 6,4 meter, samt att en brygga inte 
kontinuerligt funnits på platsen. Bryggdäcket kräver således dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 
Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att 
kunna nyttja sin fastighet, eftersom den har landförbindelse.  har anfört 
att bryggdäcket har uppförts för att förbättra tillgängligheten till badstranden och 
skapa en sitt-/uteplats. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att det bryggdäck med bänkar som finns på platsen 
idag ger ett mycket privat intryck och verkar avhållande för allmänheten. Även om 
landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark ska vattenområdet 
normalt anses vara tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål nr M 1554-17. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressen som strandskyddet syftar till att 
tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset (jfr bl.a. Mark- och 
miljööverdomstolens domar 2014-05-09 i mål nr M 9186-13 och 2017-10-13 i mål nr 
M 1554-17). Miljöförvaltningen anser inte att det i det här fallet finns så starka skäl att 
dispens kan medges.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
bryggdäcket. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggdäcket inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken.  
 
För att området åter ska bli allmänt tillgängligt finner Miljöförvaltningen det befogat 
att meddela dig föreläggande om att ta bort bryggdäcket. 
 

Avgift 
För handläggning och tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1116 kronor per timme 
enligt gällande Kommunfullmäktige fastställd taxa för 2018. Den totala 
handläggningstiden sammanställs när ärendet avslutas. Den totala handläggningstiden 
uppgår för närvarande till 6 timmar. Faktura skickas separat när ärendet är avslutat.   
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Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotodokumentation 
4. Historiska flygfoton  
5. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

 
 
 



Tranhult 1:45
Dnr 2018-1806
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tranhult 1:45
Dnr 2018-1806, 2018-2038
 

Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  



 Dnr 2018-1806, 2018-2038 
    

Bilaga 3. Foton från platsbesök den 4 april 2018 



Bilaga 4.
1963-1964

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

1972-1977

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

2006-2007

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

2009

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

2010

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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2018-2182 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, carport 
och brygga  
Sökande:  
Fastighet:  Halla 1:74 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, 

carport och brygga på fastigheten Halla 1:74. Det nya bostadshuset med carport 
kommer ersätta tidigare bostadshus och vara placerad på samma plats. 
Miljöförvaltningen konstaterar därmed att bostadshuset och carporten kommer 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten 
var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med 
villkor om tomtplatsavgränsning åt väst. Gällande bryggan finner Miljöförvaltningen, 
efter en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset, att särskilt skäl för 
dispens saknas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus med måtten 18,5 x 7,5 meter och carport med måtten 8 x 7 meter på 
fastigheten Halla 1:74, Borås kommun.  
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten Halla 1:74, Borås kommun. 
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt väst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
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Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta 
befintligt bostadshus med ett nytt och uppföra en carport på fastigheten Halla 1:74. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 juli 2018. 
Ritning och karta har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 23 juli 2018 besökt platsen. Vid 
platsbesöket konstaterades att en brygga med tillhörande bryggdäck uppförts. Enligt 

 har en brygga funnits på platsen sedan innan 1975. Bryggans 
omfattning har dock ändrats och saknar dispens.  har den 23 juli 
2018 skickat in en komplettering och ansöker i efterhand om dispens för bryggan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 
18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte 
(7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Bostadshus och garage 
Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Frisjön. I väst gränsar fastigheten till 
naturmark, i norr mot en mindre väg, i öst mot bebyggelse och i söder mot Frisjön. 
På fastigheten finns ett bostadshus och fyra komplementbyggnader. Nuvarande 
bostadshus och tre av komplementbyggnaderna kommer att rivas och ersättas av ett 
nytt bostadshus, en suterrängbyggnad i två våningar. Även en carport kommer 
uppföras i dirketanslutning till bostadshuset. Miljöförvaltningen konstaterar att det 
nya bostadshuset kommer att ersätta tidigare bostadshus och vara placerad på 
motsvarande plats. Bostadshuset, med tillhörande carport, kommer därmed att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning åt väst, enligt bilaga 
2.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
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påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av åtgärderna. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 
Brygga 
Miljöförvaltningen konstaterar, utifrån flygbilder, att det funnits en brygga på platsen 
tidigare (se bilaga 4). Denna har dock varit betydligt mindre än den konstruktion med 
bryggdäck som finns på platsen idag. Bryggan som helhet ger intryck av att vara ny 
och har troligen ersatt den brygga som fanns på platsen innan. Den brygga som fanns 
på platsen tidigare har haft en begränsad storlek, medan befintlig brygga idag är 9 
meter i sin helhet, med ett bryggdäck om 5,25 kvm längst ut.   
 
Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är 
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Mark- 
och miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål nr M 1554-17. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att en brygga visserligen är en sådan anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet. Vid prövning av om detta innebär att 
särskilda skäl för dispens föreligger ingår även en bedömning av bryggans inverkan på 
strandskyddets syften och en vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes 
intresse och behov av att ta platsen i anspråk.  
 

 är i det här fallet inte beroende av en brygga för att kunna nyttja sin 
fastighet, eftersom den har landförbindelse. Några andra behov har inte framförts. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att den bryggkonstruktion med bryggdäck som finns 
på platsen idag ger ett privat intryck och verkar avhållande på allmänheten. Bryggdäck 
torde inte heller vara nödvändigt för funktionen som båtbrygga. För att dispens ska 
kunna beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressen som strandskyddet syftar 
till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset (jfr bl.a. Mark- och 
miljööverdomstolens domar 2013-01-03 i mål nr M 6370-12, 2014-05-09 i mål nr M 
9186-13 och 2017-10-13 i mål nr M 1554-17). Miljöförvaltningen anser inte att det i 
det här fallet finns så starka skäl att dispens kan medges.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
bryggan. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 
 
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 5. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Situationsplan  
4. Flygfoto 
5. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Halla 1:74
Dnr. 2018-2182
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Halla 1:74
Dnr. 2018-2182
 

Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



Bilaga 3. Situationsplan
Dnr 2018-2182



Halla 1:74
Dnr. 2018-2182
 

Bilaga 4. Flygfoto 1972-1977

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



Halla 1:74
Dnr. 2018-2182

Flygfoto från 1963-1964

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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2018-2257 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för Fritidshus 
 
Sökande:  
Fastighet:  Tämta-Kil 2:2 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt fritidshus på fastigheten Tämta-Kil 2:2. Miljöförvaltningen bedömer inte att den 
aktuella platsen är att betrakta som ianspråktagen enligt lagens mening. 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för fritidshus på fastigheten Tämta-Kil 2:2, Borås 
kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt fritidshus på fastigheten Tämta-Kil 2:2. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 1 augusti 2018. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 september 2018 besökt platsen. 
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade fritidshuset ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § 
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miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
  
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.   
 
Den aktuella platsen ligger på en udde, ca 50 meter från befintligt bostadshus. Marken 
utgörs av naturmark med öppnare ytor bestående av lingonris och ormbunkar. I 
direkt anslutning, bakom den tilltänkta platsen, finns en glesare skog med främst tall 
och gran. Den mark som är ianspråktagen som tomtplats runt befintligt bostadshus 
avgränsas mot den aktuella platsen av fårstängsel (se bilaga 3). Miljöförvaltningen 
bedömer inte att den aktuella platsen är att betrakta som ianspråktagen enligt lagens 
mening.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
  

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta, ansökt placering 
3. Foto från platsbesök 2018-09-04 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Tämta-Kil 2:2
Dnr 2018-2257
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tämta-Kil 2:2
Dnr 2018-2257
 

Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Bildtext
Ansökt placering



Bilaga 3. Foton från platsbesök 2018-09-04.  Dnr. 2018-2257 
Tämta-Kil 2:2    

 
Figur 1. Ansökt placering. Marken utgörs av naturmark. 

 
Figur 2. Hemfridszonen kring befintligt bostadshus är tydligt avgränsad. 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 
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033-35 30 00 
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033-35 30 25 

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-09-06 

Dnr 
2018-2270 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Seglora-Näs 2:34 
 

Sammanfattning 
 har sökt strandskyddsdispens för att ersätta en friggebod med ett något 

större attefallshus. Den nya byggnaden ska vara 25 kvadratmeter. Sökanden har angett 
särskilt skäl nummer 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för ett attefallshus på 25 
kvadratmeter, på fastigheten Seglora-Näs 2:34 vid sjön Grunnasjö, Borås Stad. 
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Beslutet är förenat med följande villkor: 

• Staket, häck, mur eller liknande tydlig avgränsning ska sättas upp vid gränsen 
av tomtplatsen. Se markering på bifogad karta. 

• Den nya attefallsbyggnaden får inte placeras närmare sjön är den befintliga 
friggeboden/gäststugan.  

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

attefallshus på 25 kvadratmeter på fastigheten Seglora-Näs 2:34. Ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna inkom den 3 augusti 2018. Ritning har också 
skickats in. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen ligger inom Grunnasjö strandskyddsområde som är 100 meter. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- 
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och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl (7 kap 18b § 
miljöbalken). Dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna(7 kap 18c § miljöbalken).  

 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Vid besök på platsen den 4 september 2018 konstaterades det att det fanns en tydlig 
yta runt huvudbyggnaden, och mellan huvudbyggnaden och de båda 
komplementbyggnaderna som var ianspråktagen som tomtpalts med mestadels 
gräsmatta. Direkt öster om friggeboden, mot sjön, övergår marken i naturmark med 
olika ris och annan strandvegetation och några träd. En smal stig leder från 
friggeboden och ner mot sjön där det vid besöket låg en båt upplagd på stranden. 
Längs med stranden och framför den ianspråktagna ytan där gräset var klippt växte 
träd, ris och buskar. Denna remsa av naturmark mellan tomtplatsen och sjön är ca 10-
12 meter bred. Söder om det andra uthuset övergår trädgården i skogsmark. Väster 
om huvudbyggnaden var gräsmatta som inte klippts på ett par år så att där börjat växa 
upp små träd i knähöjd runt körsbärsträdet. Längs den norra fastighetsgränsen finns 
ett gammalt trästaket. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Tillbyggnaden 
kommer att ligga helt inom ianspråktagen tomtplats där allmänheten inte har tillträde. 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens 
tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
En tydlig markering kring tomtplatsen behövs för att allmänhet som färdas på sjön 
eller promenerar längs stranden ska se var gränsen till den privata tomtplatsen är och 
där med känna sig välkomna att besöka stranden. Det är också förbjudet att utvidga 
sin tomtplats inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens och med ett 
staket blir det tydligt vilken yta som är den i beslutet godkända tomtplatsen.  
 
Den nya byggnaden får inte placeras närmare sjön än den nuvarande. En placering 
närmare sjön skulle utöka den privata zonen, det vill säga tomtplatsen, vilket inte är 
motiverat då det finns gott om plats inom nuvarande tomtplats.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden stämmer med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysning 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
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beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Delar av den mark som sedan länge nyttjats som tomtmark bakom huset från sjön 
sett ligger på grannens fastighet. Detta beslut ger dig ingen rätt att nyttja marken som 
trädgård gentemot fastighetsägaren.  Det är upp till dig att ha tillåtelse från 
fastighetsägaren att sköta och nyttja den marken. 
 
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är 
på fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. 
 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Tomtplatsavgränsning 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1 Översiktskarta, Seglora-Näs 2:34
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Bilaga 2  
Situationsplan, inskickad av 
sökanden, Seglora-Näs 2:34 



Bilaga 3 Tomtplatsavgränsning, Seglora-Näs 2:34
Röd linje visar tomtplatsen och gul linje visar villkoret för staket
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga 
 
Sökande:  
Fastighet:  Komlösa 5:9 
 

Sammanfattning 
 har sökt strandskyddsdispens för att bygga en gäststuga på 25 

kvadratmeter med tillhörande altan på 25 kvadratmeter. 2018 har fastighetsägaren 
köpt till en yta på 203 kvadratmeter längs stranden framför ursprungsfastigheten. Den 
del av fastigheten som nyligen köpts har tidigare tillhört stamfastigheten som är en 
skogsfastighet. På den nya delen av Komlösa 5:9 finns också ett officialservitut som 
anger att ett antal fastigheter har servitut för bad- och båtplats. Besök har gjorts på 
platsen. Den del av fastigheten som sökanden vill bebygga med en 
komplementbyggnad är naturmark bevuxen med buskar och mindre träd i en slänt 
ner mot vattenlinjen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gäststuga, på fastigheten Komlösa 5:9, Borås 
kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

gäststuga på fastigheten Komlösa 5:9. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 augusti 2018. Situationsplan har bifogats 
ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 september 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade gäststugan ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
  
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 
Beskrivning av platsen 
Fastigheten ligger i en slänt ner mot sjön. Trädgården ligger i flera etapper. Gräset är 
klippt som gräsmatta fram till den tidigare fastighetsgränsen. Längs med den tidigare 
fastighetsgränsen finns en kant som i mitten är öppen och där en liten trappa leder 
ner mot sjön och en brygga som är delvis på pålar och delvis flytbrygga. Bakom 
bryggan längs stigen finns en liten öppning i buskagen som är klippt gräsmatta och 
som används bland annat för uppläggningsplats av kanot. I övrigt är den del av 
fastigheten som är nyligen inreglerad till Komlösa 5:9 svårtillgänglig naturmark med 
lågt buskage och något träd.  
 
På den nyligen inreglerade markbiten finns ett servitut för ett antal fastigheter att 
nyttja området för bad- och båtplats. Ett servitut ger visserligen ingen rättighet 
gentemot strandskyddslagen, men ger i detta fall stöd för att området inte ska 
privatiseras.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens på den del av fastigheten som ansökan 
gäller. Dispens kan därför inte medges för byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
 

Upplysningar 
Bryggor kräver strandskyddsdispens. Om bryggan som ansluter till Komlösa 5:9 
funnits på platsen före det generella strandskyddet infördes i lagen 1975 behövs ingen 
dispens, så länge bryggan alltid funnits där och har samma storlek och läge. Vid tillsyn 
i framtiden kommer bryggans tillåtlighet på platsen att utredas.  
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Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga 
 
Sökande:  
Fastighet:  Komlösa 5:9 
 

Sammanfattning 
 har sökt strandskyddsdispens för att bygga en gäststuga på 25 

kvadratmeter med tillhörande altan på 25 kvadratmeter. 2018 har fastighetsägaren 
köpt till en yta på 203 kvadratmeter längs stranden framför ursprungsfastigheten. Den 
del av fastigheten som nyligen köpts har tidigare tillhört stamfastigheten som är en 
skogsfastighet. På den nya delen av Komlösa 5:9 finns också ett officialservitut som 
anger att ett antal fastigheter har servitut för bad- och båtplats. Besök har gjorts på 
platsen. Den del av fastigheten som sökanden vill bebygga med en 
komplementbyggnad är naturmark bevuxen med buskar och mindre träd i en slänt 
ner mot vattenlinjen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gäststuga, på fastigheten Komlösa 5:9, Borås 
kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en 

gäststuga på fastigheten Komlösa 5:9. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 augusti 2018. Situationsplan har bifogats 
ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 4 september 2018 besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade gäststugan ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
  
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 
Beskrivning av platsen 
Fastigheten ligger i en slänt ner mot sjön. Trädgården ligger i flera etapper. Gräset är 
klippt som gräsmatta fram till den tidigare fastighetsgränsen. Längs med den tidigare 
fastighetsgränsen finns en kant som i mitten är öppen och där en liten trappa leder 
ner mot sjön och en brygga som är delvis på pålar och delvis flytbrygga. Bakom 
bryggan längs stigen finns en liten öppning i buskagen som är klippt gräsmatta och 
som används bland annat för uppläggningsplats av kanot. I övrigt är den del av 
fastigheten som är nyligen inreglerad till Komlösa 5:9 svårtillgänglig naturmark med 
lågt buskage och något träd.  
 
På den nyligen inreglerade markbiten finns ett servitut för ett antal fastigheter att 
nyttja området för bad- och båtplats. Ett servitut ger visserligen ingen rättighet 
gentemot strandskyddslagen, men ger i detta fall stöd för att området inte ska 
privatiseras.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens på den del av fastigheten som ansökan 
gäller. Dispens kan därför inte medges för byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
 

Upplysningar 
Bryggor kräver strandskyddsdispens. Om bryggan som ansluter till Komlösa 5:9 
funnits på platsen före det generella strandskyddet infördes i lagen 1975 behövs ingen 
dispens, så länge bryggan alltid funnits där och har samma storlek och läge. Vid tillsyn 
i framtiden kommer bryggans tillåtlighet på platsen att utredas.  
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Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Komlösa 5:9, översiktskarta
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Komlösa 5:9, gul linje visar gränsen för fastigheten innan reglering 2018, grå fyrkant visar ansökt
dispens för gäststuga med altan, totalt ca 50kvm. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2018, Miljö- och konsumentnämnden 
 

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2018, Miljö- och konsumentnämnden följer 
upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Ytterligare uppföljning av 
mål och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2018, Miljö- 
och konsumentnämnden.  
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1. Miljörapport Tertial 2 2018, Miljö- och konsumentnämnden 
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Inledning 

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. Med de nya 
målen utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete. Miljömålen är indelade i fyra 
perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje 
aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. Denna rapport följer endast upp de aktiviteter 
som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Förutom denna tertialuppföljning kommer ytterligare 
uppföljning ske vid årsredovisningen. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Ja  Ja  Ej aktuellt 

Kommentar Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas, det är därför inte aktuellt att följa 
upp miljöledningssystem som inte är certifierat. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

58% 83% 65% 
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Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Kommentar Andelen är betydligt lägre än förra året, vilket kan bero på hög personalomsättning i 
kombination med att nyanställda inte får information om att de ska gå utbildningen. Bättre rutiner krävs. Av 
nämnden har 7 av 15 gått utbildningen (47 %). Satsning på att utbilda nämnden kommer göras efter valet.  

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologiskt värdefulla områden hos organisationer och markägare 
för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Via Borås Stads naturvårdsfond kan markägare och föreningar söka bidrag för naturvårdsåtgärder. För 
2018 har ansökningar om bidrag för beskäring av skyddsvärda träd och biodling inkommit och 
beviljats. I biodlingskretsar har ryktet om bidrag spridits flitigt. Många har dock inte förstått att man 
kan söka bidrag för andra naturvårdsåtgärder än biodling. Vid platsbesök har vi därför informerat om 
naturvårdsfonden och vilka andra åtgärder som man kan få bidrag för. Bland annat har de uppmuntrats 
till att skapa blomrika marker. Vi har även varit i kontakt med Borås trädgårdssällskap för att få 
informera om naturvårdsfonden på ett av deras medlemsmöten. 



AUGUSTIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002244 20180802 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Självared 1:12 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002126 20180806 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Pukared 3:1 Roger Johansson

2018-002127 20180806 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hedared 3:10 Roger Johansson

2018-002122 20180806 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Osdal 2:42 Roger Johansson

2018-002275 20180806 Förbud, utsläppande av livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion Hedared 6:61 Eva Gustafsson

2018-002163 20180806 Föreläggande om att lämna dokumentation Miljötillsyn, klagomål på Påfyllnad av 
köldmedia till AC i fordon.

Bulten 9 David von Sydow

2018-002113 20180807 Föreläggande om hantering Livsmedelskontroll, inspektion  Vale 1 Henrik Nygren

2018-002128 20180807 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Årbo 1:3 Roger Johansson

2018-001966 20180807 Fastställande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om årlig avgift Haglet 1 Mirelle Hedström

2018-002158 20180807 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rångedala-Gravryd 
1:12

Roger Johansson

2018-002085 20180809 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Kypered 1:2 Sofia Törnqvist

2018-002234 20180809 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation   Paradis 1:30 Roger Johansson

2018-001928 20180809 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Armbåga 3 Thomas Vidholm

2018-002232 20180809 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Gullkragen 2 Roger Johansson

2018-002175 20180809 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Mosstomt 1:4 Roger Johansson

2018-002149 20180809  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC  Komlösa 7:5 Sanna Olsson

2018-002286 20180810 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredareds-Hult 1:28 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002271 20180810 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Vralen 1:40 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002166 20180813 Yttrande till Särf Miljötillsyn, remiss hantering av 
brandfarlig vara

Kyllared 1:169 Frida Strand

2018-002306 20180813 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Rogsås 1:31 Roger Johansson

2018-002248 20180813 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Osdal 2:4 Johannes Stolt

2018-002322 20180814 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Vänga 6:13 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002017 20180815 Fastställande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om årlig avgift Haglet 1 Sofie Bengtsson

Sida 1 av 3



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002092 20180815 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Innerstaden 1:2 Ida Collinius

2018-002339 20180815 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion operativt 
mål 13

Rydboholm 1:405 Thomas Vidholm

2018-001842 20180815 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Slätskivlingen 7 Ida Collinius

2016-002964 20180815 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016 Bronssvärdet 10 Sevil Selimov

2015-002580 20180816 Reviderad överklagan till Länsstyrelsen Miljötillsyn, förorenat område - 
Latourgruppen AB

Gårda 2:1 Sofie Bengtsson

2018-000109 20180816 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om byte av 
reningsverk i tvätthallen

Sexstyvern 2 Mirelle Hedström

2018-000688 20180816 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om sanering av 
kvicksilverkontaminerade rör

Midas 13 Frida Strand

2018-002326 20180816 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Kinnarumma-
Fagerhult 2:103

Roger Johansson

2018-002307 20180816 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Komlösa 5:6 Matilda Chocron

2018-002340 20180817 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lindebergshult 1:193 Roger Johansson

2018-002336 20180817 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Karlsberg 1:3 Roger Johansson

2016-002829 20180820 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Vänga 6:21 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002328 20180820 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Stuvhult 2:1 Karin Görjevik

2018-002145 20180821 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Osdal 2:38 Roger Johansson

2018-001336 20180821 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, upplag av snö inom VSO Fristads Hed 1:69 Sofie Bengtsson

2018-001708 20180821 Föreläggande Livsmedelskontroll, inspektion  Visiret 1 Thomas Vidholm

2018-000014 20180823 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på mögel Musseronen 1 Sevil Selimov

2018-001401 20180824 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion operativt 
mål 13

 Gulmåran 7 Christina Källberg

2018-000064 20180824 Yttrande till Samhälsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, 
Bultastensparken, Borås Stad

, Hulta 4:1 Pia Aspegren

2018-002347 20180824 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Trumman 11 Roger Johansson

2018-002382 20180827 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 2:8 Karin Görjevik

2018-002400 20180827 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Stensered 2:7 Roger Johansson

2018-002423 20180827 Åtalsanmälan Miljötillsyn, klagomål på eldning Hallabron 1:9 Sevil Selimov

2018-002341 20180827 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Stuvhult 2:1 Roger Johansson

Sida 2 av 3



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002130 20180827 Föreläggande om att inkomma med en 
provtagningsplan

Miljötillsyn, provtagningplan avvecklad 
verksamhet

Ålgårdsängen 2 Sofia Törnqvist

2018-001903 20180828 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Halleberg 13 Christina Källberg

2018-002408 20180828 Förlängt intervall för slamtömning Avfall, ansökan om förlängt intervall 
slamtömning

Sundholmen 3:2 Jennie Schürer von Waldheim

2018-000112 20180829 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Skålsvampen 2 Annelie Gustafsson

2018-000014 20180830 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på mögel Musseronen 1 Sevil Selimov

2018-002474 20180831 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Självvik 1:1 Roger Johansson

2018-002011 20180831 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion projekt mål 
13

Flundran 4 Eva Gustafsson

2018-002407 20180831 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Skäftingsbacka 1:61 Roger Johansson

2018-002339 20180831 Kontrollrapport Livsmedelskontroll, inspektion operativt 
mål 13

Rydboholm 1:405 Thomas Vidholm

2018-002112 20180831  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Enekulla 1:2 Sofia Törnqvist

2018-002071 20180831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pollux 8 Annelie Gustafsson

2018-002330 20180831 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Längjum 6:4 Sevil Selimov

Sida 3 av 3



Diarienr Datum Beslutstyp Ärende Objekt Handläggare

06-2018-00421 2018-08-15 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

16-2018-00411 2018-08-17 Yttrande till Förvaltningsrätten Överklagande

16-2018-00416 2018-08-17 Yttrande till Förvaltningsrätten Överklagande

51-2018-00436 2018-08-20 Ändrat tillstånd, bifall med villkor Ändrat tillstånd

16-2018-00468 2018-08-20 Yttrande till Förvaltningsrätten Överklagande

55-2018-00488 2018-08-21 Godkännande av lokal för catering Anmälan catering

50-2018-00302 2018-08-23 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor Nytt tillstånd

51-2018-00474 2018-08-24 Ändrat tillstånd, bifall Ändrat tillstånd

50-2018-00307 2018-08-31 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor Nytt tillstånd
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Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2019 - 2021 
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och 
ge bättre förutsättningar för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger 
sedan till grund för det årliga investeringsarbetet och leder fram till Kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut. 

Årets Lokalresursplan omfattar planperioden 2019 – 2021 men innehåller också en utblick 
mot 2022 och framåt. 

 

 

 

 

Syfte 
Syftet med den kommunövergripande lokalresursplanen är att skapa en samlad och 
överblickbar plan över kommunens lokalbehov. Planen ska ge förutsättning för samplanering 
av förvaltningarnas lokalbehov med kommunnyttan i fokus.   

Planeringsprocess 
I december redovisar respektive nämnd sitt lokalbehov under planperioden med en utblick 
över åren därefter. Lokalförsörjningsförvaltningen sammanställer dessa och gör en 
bedömning av utförbarheten under perioden. Avstämningar gör med respektive förvaltning 
för att få en gemensam bild av vad som ska ingå i planen. De avstämda behoven 
sammanställs och ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens förslag på investeringsplan. 

Beredning 
Det finns flera parametrar som påverkar projekten i Lokalresursplanen. Förutom ekonomi 
och tidplan är vissa behov framställda i ett så tidigt skede att flera alternativa lösningar 
behöver studeras. Det kan i sig innebära att i planen ingående projekt ska samköras eller 
utföras i en viss följd för att nå en så optimal lösning som möjligt. 

Exempel på parametrar som påverkar eventuellt genomförande är behovsspecifikationen, 
behovens inverkan på varandra, kommunens tillgång till mark och fastigheter, behov av 
förändrade detaljplaner samt kommunens ekonomi och prioriteringar. 

Omfattning 
Lokalresursplanens omfattning är begränsad till de behov som nämnderna beslutar om och 
som innebär en betydande investering utöver normal fastighetsförvaltning. Det innebär att 
följande exempel på behov inte är medtagna: 

• Hyresgästanpassningar 
• Reinvesteringar 
• Energioptimeringar 
• Investeringar till följd av myndighetskrav 

Dessa behov sammanställs dock också för att få en helhetsbild av det totala 
investeringsbehovet.  

Inventering av 
lokalbehov Lokalresursplan Investeringsplan
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Lokalbestånd 

Borås Stad hade 2018 totalt 616 552 kvm för stadens verksamheter. Den totala årshyran 
uppgick till 509 884 840 och hyreskostnad per kvadratmeter till 827 kr.  

Kr Kvm

ALN 12 977 004 11 747
FN 83 172 084 72 042
FOFN 64 841 104 89 596
GRN 141 878 811 187 987

GVUN 69 875 456 99 825

IFON 14 920 692 11 628

KUN 32 422 558 44 171

MKN 1 975 661 3 131

SBN 2 517 059 3 989
SN 2 167 231 3 449

SON 18 775 494 18 569

Stadsk 13 904 481 15 984

Tekn 3 383 944 5 900

VÄF 47 073 261 48 534

Totalt 509 884 840 616 552

Tabell med kvadratmeter och årshyra per förvaltning. 
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Befolkningsutveckling i Borås 

Fem kommundelar förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren: Centrum, Norrby, Sjöbo, 
Göta och Trandared. Dessa förväntas få en ökning mellan 1 100 och 2 300 invånare. De 
övriga 5 kommundelarna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad, Brämhult och Sandhult förväntas 
minska i antal. Nedan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen för 
kommundelarna.  

 

Prognostiserad befolkningsutveckling från 2017 till 2030 

 

 

 

Lokalresursplan 
I bilaga 1 framgår de behov förvaltningarna redovisat med Lokalförsörjningsförvaltningens 
bedömning om utförbarhet. 

Nämndernas lokalplaner 
På följande sidor redovisas en sammanfattning av respektive nämnds lokalplan. 
Lokalplanerna i sin helhet framgår av bilagorna 2 – 14. 
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Förskolenämnden 
Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter 
förälder anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är ställd högre 
än så. Målet är att plats ska kunna erbjudas inom 14 dagar från önskat placeringsdatum. 
Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov av platser men även efterfrågandegrad och 
vistelsetider har ökat. Behovet gäller både i kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verk-samhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av 
verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men ger pedagogiska 
vinster.  
 
Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora 
delar uppfylls kraven, men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska 
uppfylla de krav som ställs på kommunen som huvudman. Förvaltningen ser att vi inte ligger 
i fas med planering och utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. Åtgärder måste 
vidtas omgående. Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är 
bra och ändamålsenliga, medan andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör 
bygglov de närmaste åren och i takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att 
avetableras. Utemiljön ska vara ändamålsenlig, säker och möjliggöra en pedagogisk 
verksamhet. Det kommer att behövas åtgärder, bland annat skydd mot sol och säkrare 
stängsel på vissa förskolor. Vissa ytor är mer anpassade för skolbarn, såsom en asfalterad 
skolgård.  
 
Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i 
ett tidigt skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i 
kommunen som påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering 
och strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. 
För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att 
förskolorna utformas så att de lockar till lärande. En större personalgrupp ger utrymme för 
olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro 
och lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika 
aktiviteter. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska.  
Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalplan är av stor vikt, då beslut som 
sker inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalplan och tvärtom.  
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Prognostiserad befolkningsutveckling 0 – 5 år 

 2018 2019 202 2021  2030  

Brämhult 1 277 1 210 1 146 1 095 -182 1 210 -67 

Centrum 849 944 978 1 029 180 1 188 339 

Göta 923 937 996 1 029 106 1 011 88 

Norrby 1 113 1 121 1 247 1 368 255 1 593 480 

Sjöbo 463 512 538 565 102 679 216 

Trandared 768 819 817 837 69 944 176 

Dalsjöfors 866 855 825 807 -59 698 -168 

Fristad 804 786 758 733 -71 582 -222 

Sandhult 810 788 779 774 -36 727 -83 

Viskafors 490 496 494 472 -18 423 -67 

Totalt 8 363 8 468 8 578 8 709 346 9 055 692 
 

 

 

 

Framtida bedömda lokalbehov 
I årets Lokalresursplan har nämnden identifierat tre nya behov. Dessa gäller 
Druveforsvägen, Hestra och Tokarpsberg. Behovet på Druveforsvägen ingår i planperioden 
medan de två övriga ligger längre fram i tiden. Då söktrycket är högt kvarstår behovet av 
centrumnära förskoleplatser. 
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Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens Lokalplan är en konsekvensbeskrivning av vilka lokalförändringar som 
behöver göras, samt hur dessa bör utformas, för att över tid ha en skolkapacitet som ger alla 
elever en grundskoleplats. Elevutvecklingen i lokalplanen följer strikt Stadskansliets årliga 
befolkningsprognos. 

Inom förvaltningens grundskolor finns idag en relativt stor segregation, såväl gällande 
elevers ursprung som socioekonomiska förhållanden. Skolan ska sträva efter att förbereda 
eleverna för att leva och arbeta i det nya mångkulturella Sverige. Den allra bästa 
förutsättningen för det är att våra skolor är så välintegrerade som möjligt. Därigenom gynnas 
elevernas sociala utveckling,  
respekt och acceptans för olikhet, och ömsesidiga förståelse. Vid framtida beslut om 
förändring av strukturer inom skolan ska därför ökad integration utgöra ett viktigt motiv, detta 
är även uppdrag från Kommunstyrelsen som utmynnats ur skolstrukturutredningen 2016. 
(uppdrag). 

Det som har störst påverkan på utvecklingen inom skolan är volymförändringar som i första 
hand beror på invandring, nybyggnation samt volymutvecklingen för de fristående skolorna.  
Utvecklingen avseende elevantal och etableringar av ytterligare skolor i Borås är mycket 
viktig att följa för att kunna anpassa skollokaler till behov, vilket görs kontinuerligt. Detta är ett 
område där Borås Stad måste ses som en helhet och skapa möjligheter att samnyttja lokaler 
för olika pedagogiska verksamheter eller andra verksamheter som t.ex. Förskola, Fritid och 
Kultur. Grundskolenämndens lokalplan är ett bidrag till denna planering. 
Befolkningsprognosen visar på en ökning av elevantalet på Borås Stads grundskolor som 
ständigt ligger över 300 nya elever varje år, se kap. 4. 

Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre åren 
ökar men även mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför 
allt i de senare års-kurserna. Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är 
nya planerade bostadsområden på många delar av staden. Just volymutvecklingen 
är den mest utmanande faktorn både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för GRN. 
 
Befolkningsutveckling 
Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs. de som är folkbokförda vilket 
exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de 
folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till 
Grundskolenämnden. Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av 
Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag. 

Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 
som grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018. 

Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Bara 
från kommande hösttermin 2017 till höstterminen fyra år senare dvs. HT2021 förväntas 
elevantalet ökat med cirka 1 400 elever. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig 
kapacitetsutbyggnad med drygt 300 elevplatser varje år. 

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot 
senast kända utfall 31 december 2018. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 
2030. 
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Utvecklingen för de olika åldersgrupperna 2018 – 2021 samt trend 2025 – 2030 

 

Klass 2018 2019 2020 2021 2025 2030 

F 1 428 1 428 1 437 1 430 1 537 1 583 

 1-3 4 144 4 300 4 352 4 415 4 598 4 861 

 4-6 4 068 4 133 4 257 4 335 4 617 4 946 

 7-9 3 808 3 926 4 085 4 260 4 517 4 924 

 

 

 

 
Framtida bedömda lokalbehov 
Grundskolenämnden har till årets lokalresursplan identifierat fyra nya behov. Inom 
planperioden ligger utökningen av Daltorpskolan medan behovet av de övriga tre ligger 2022 
eller senare.  
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Sociala omsorgsnämnden 
 
LSS, boende: Under 2016 eller 2017 har inga nya LSS-boenden tagits i bruk. Två nya 
gruppbostäder är planerade att tas i bruk i december 2018. Boenden har hög nyttjandegrad. 
Kö finns för personer som beviljats beslut om LSS-Bostad. 
 
I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de 
som bor på de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer. Detta gör det 
problematiskt att ge skäliga erbjudanden till dessa yngre personer. 
 
Korttidsenheterna LSS har idag en låg beläggningsprocent men ändå svårigheter att 
verkställa beslutade insatser, relaterat till ett förändrat behov hos brukarna. Fler brukare har 
behov av att vistas enskilt på korttidsenheten, vilket innebär att lokalerna inte nyttjas till fullo. 
 
LSS-lagen håller på att ses över, vilket kan innebära förändrade förutsättningar. 
 
Servicebostäder: Gällande servicebostäder har det blivit svårare att få lägenheter uthyrda 
som inte är belägna nära baslägenheten, då de flesta av de personer som numera får ett 
beviljat beslut om bostad inte klarar att bo på avstånd från en baslägenhet. 
 
Daglig verksamhet/sysselsättning: Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har 
tillkommit under nämndens ansvar från och med 2017. Daglig verksamhet (LSS) är en insats 
för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen 
omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt 
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Från och med 2017-
01-01 har även målgruppen personer med psykisk ohälsa rätt att ansöka och beviljas 
sysselsättning enligt SoL. 
 
Socialpsykiatri: Socialpsykiatrin har sex boenden varav ett i form av serviceboende med 
personal endast på dagtid. Sedan ett par år tillbaka har äldre otidsenliga lokaler bytts ut emot 
nya men antalet lägenheter har totalt endast utökats med två stycken sedan 2007.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skärper kraven för kommunerna på så sätt att man 
utdömer vite, om personer med ett beviljat beslut om LSS-boende, inte har erbjudits en 
fullvärdig lägenhet inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis.) Exempel: 
Vitesbeloppet för boende på gruppbostad är ca 72000 kronor per månad för varje person 
som inte fått något erbjudande om gruppbostadsboende enligt LSS.  

Försäkringskassans bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra att behovet 
av flera LSS-boenden ytterligare ökar, samt att behov av boenden för personkrets 3 kommer 
att behövas, vilket saknas idag. 
 
I samband med att den nya lagen – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
träder i kraft fr o m 2019-01-01 kan det innebära ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på 
beslut om permanent plats på något av stadens egna boenden. En utökning av antalet 
korttidsplatser bör också innebära att vi minskar risken av att köpa externa platser. 
 
Framtida bedömda lokalbehov 
Sociala omsorgsnämnden har i årets plan identifierat tio nya behov där samtliga ligger i 
planperioden. Behovet av LSS-bostäder har ökat då inga har tagits i bruk under 2016 och 
2017. Nämnden bedömer att behovet är 2 LSS-bostäder per år fram till 2021. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens nya verksamhet, stödboende ger en utökning av insatsmöjligheter för Borås stad 
och möjlighet att dels förkorta behandlingstider och dels ökade förutsättningar för personer 
att ta steget från behandlingshem till ett eget boende och bibehålla drogfrihet med färre 
återfall. Eftersom uppdraget är nytt saknas lokaler till verksamheten. 
 
Framtida bedömda lokalbehov 
Förutom behovet av kontorslokaler har nämnden identifierat två nya behov av lokaler. Det 
största utmaningen här gäller ca 40 lägenheter till ensamkommande som behöver lämna 
stödboende. 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
I delrapporten ”Tillgängliga bostäder för äldreomsorgens- och sociala omsorgens målgrupper 
i Borås Stad”, som Stadsdelsnämnden Öster tog fram 2016 som en del i arbetet med ”Ett 
gott liv var dag”, finns en kartläggning och långsiktig åtgärdsplan för äldreomsorgen, vilken 
Vård- och äldrenämnden fortfarande arbetar utifrån. Denna plan byggde på kartläggning av 
bostäder för äldre, nationell forskning kring behov och efterfrågan, medborgardialog och 
prognos av demografisk utveckling. 
 
Antal äldre med behov av plats på vård- och omsorgsboende ökar framöver. Mellan 2015-
2035 dvs. på 20 år ökar antalet, enligt prognos, till 1 050 personer. I dagsläget finns 874 
platser. Forskningen visar att demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Vi 90 års ålder 
räknar man med att varannan person har symtom på demens. Fram till 2040 prognostiserar 
man med att antalet från åldern 95 år och uppåt ökar med 279 personer i Borås Stad. 
Drabbas hälften av dessa av demenssjukdom och är i behov av vård- och omsorgsboende 
beräknas det behövas en ökning med cirka 140 demensplatser. Att ha symtom på 
demenssjukdom innebär inte med självklarhet likhetstecken med behov av plats på vård- och 
omsorgsboende Den medicinska och tekniska utvecklingen samt stöd och hjälp av hemtjänst 
kan också möjliggöra att personen kan bo kvar i det ordinära boendet längre tid. Men med 
beaktande av dem demografiska prognosen behöver Borås Stad planera för att utöka 
beståndet av bostäder avsedda för personer med demenssjukdom framöver.  
Även andra grupper med behov ökar i omfattning t ex mycket svårt sjuka äldre med stort 
behov av omvårdnad och medicinska insatser och personer med psykiskt ohälsa. Behov 
finns av att planera för enheter/avdelningar med olika specialiseringar och inriktningar 
framöver. 
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Befolkningsprognos 
Prognosen för kommande år visar att fram till 2021 beräknas antalet äldre över 65 år i Borås 
öka med drygt 1000 personer. Denna volymökning måste nämnden ha med i sin beräkning 
vid planering av verksamheten. Det är främst åldersgruppen 75-84 år som ökar och detta 
brukar medföra ökningar främst gällande hemtjänst och hemsjukvård och inte i lika stor 
utsträckning behov av vård- och omsorgsboende (11 % av åldersgruppen har någon form av 
hemtjänst beviljad och 3,5 % har vård- och omsorgsboende beviljat). Majoriteten av de som 
bor på ett vård- och omsorgsboende tillhör av förklarliga skäl de högre åldersgrupperna. 
 
 
 2018 2019 2020 2021 

65-74 11 308 11 227 11 052 11 045 
75-84 7250 7 590 7 943 8 218 
85-w 3114 3 139 3 181 3 215 

 
 
 

 
 
 

Framtida bedömda lokalbehov 
Nämnden har i planen redovisat två nya behov av vård- och omsorgsboende. Dels att inom 
planperioden genomföra om/till/nybyggnad för att ersätta befintliga men också ett mer 
långsiktigt behov för att möta den långsiktiga befolkningsprognosen.  
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Miljö- och konsumentnämnden 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser. Miljöförvaltningens 
nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför bland 
annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan mellan förvaltningens olika 
myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom flera områden. Syftet 
med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att öka 
effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning gentemot 
verksamhetsutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela 
förvaltningen sitter i samma lokal. 

Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även tobaks-
försäljning endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva 
ytterligare 1,5-2 tjänster.  
 
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygg-lov samt 
rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 
80 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte utspritt som idag. 
 
Framtida bedömda lokalbehov 
Nämnden har i planperioden redovisat ett behov av ca 80 kontorsarbetsplatser med 
tillhörande specialutrymmen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
GVUF ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor omfattande Almåsgymnasiet, 
Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Björkängsgymnasiet, 
Viskastrandsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. Alla skolor idag en har hög nyttjandegrad 
och det saknas samlad kapacitet på främst Bäckängsgymnasiet. Sven Erikson och 
Viskastrand ska enligt plan börja byggas om under nästa år vilket kommer att skapa bättre 
förutsättningar på dessa skolor. Vi ser ändå att vi framgent kommer att ha svårt att möta den 
ökade elevvolymen. 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1 250 år 
2017. Antalet 16-åringar stiger sedan med ca 200 elever under den kommande 
femårsperioden. Med nuvarande kapacitet kommer vi att få svårt att erbjuda alla plats inom 
den kommunala skolan. 
 
Framtida bedömda lokalbehov 
I planperioden har nämnden identifierat två nya behov. Dessa är tillbyggnad av 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. 
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Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden har sammanställt nuläget och hur nämnden strategiskt ser på lokalfrågan 
perioden 2019-2021. 

Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag. Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års 
budget vilket kommer att påverka ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler. 

Framtida bedömda lokalbehov 
Arbetslivsnämnden har i årets plan redovisat tre nya behov som samtliga ingår i 
planperioden. Det största behovet gäller anläggningsboende för ca 100 personer. 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden göra ett nytt 
försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar och reinvesteringar i idrotts- 
och fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de båda nämndernas arbete samt 
fungera som en tydlighet mot kommunens föreningar. Bevekelsegrunden är att  

Lokalförsörjningsnämnden är ”ägare” till lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är 
hyresgäster i desamma. 

Framtida bedömda lokalbehov 
Nämnden har i årets plan redovisat nio nya behov. Bland annat en nybyggnad av idrottshall i 
Viskafors. 

Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen har lokaler över hela kommunen. Lokalerna är väl utnyttjade, de flesta är 
väl fungerande, vissa förbättringar är på gång. Till exempel ska de spatiösa entréerna i 
Kulturhuset utnyttjas mer för verksamhet och receptionen byggas om.  

Nya lokaler planeras för Kulturskolans verksamhet samt för Mötesplats Hässleholmen. Lokal 
för repetitionsmöjligheter för teatern saknas liksom ändamålsenliga lokaler för arkivering av 
konstföremål. Några närbibliotek är i stort behov av renovering. Friluftsmuseet i 
Ramnaparken kräver kontinuerligt fastighetsunderhåll anpassat till byggnadernas 
kulturhistoriska karaktär. 

Framtida bedömda lokalbehov 
Nämnden har redovisat behov av arkivlokaler till Borås Stads konstmuseum. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Framtida bedömda lokalbehov 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte redovisat några förändrade lokalbehov. 
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Servicenämnden 
Servicekontoret är idag uppdelat på flera lokaliteter. Främst på Pantängen och Nornan samt i 
Stadshuset. För att samla verksamheterna planeras en flytt av Dataservice, som idag sitter i 
Nornan, till Pantängen. Önskad inflyttning 2020.  

Framtida bedömda lokalbehov 
Nämnden har redovisat behov av kontorsplatser på Pantängen. 

Tekniska nämnden 

Framtida bedömda lokalbehov 
Förvaltningen har redovisat behov av fler kontorsrum i hus 3, Stadshuskvarteret. 

Överförmyndarnämnden 

Framtida bedömda lokalbehov 
Förvaltningen har redovisat behov utökat arkivutrymme. 

Kommunstyrelsen 
Av såväl säkerhetsskäl som för att erbjuda invånarna en mer modern och välkomnande entré 
planeras stadshusets entré att byggas om. Önskat färdigställande 2019. 

Framtida bedömda lokalbehov 
Förutom ombyggnad av stadshusentrén har inga behov redovisats. 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Framtida bedömda lokalbehov 
Förvaltningen har inte redovisat något förändrat lokalbehov. 



LOKALRESURSPLAN 2019 - 2021

Nämnd Ny KF Behov Netto 2018 2019 2020 2021 2022→
FN 18 Bergsäter, Backadalen Förhyra 

FN Aplared Förhyra 

FN X Druvefors, Björnflokan Förhyra 120 

FN Centrum Förhyra 120 x 

FN 18 Tunnlandsgatan Nybygg 60 

FN 18 Kristinegården Nybygg 0  

FN 18 Gånghester Nybygg 

FN 18 Strandvägen,Sandared Nybygg 

FN 18 Byttorp Nybygg 60 

FN 18 Sjöbo, 6 avd Nybygg ? 

FN 18 Dalsjöfors, 6 avd Nybygg 

FN Alideberg,Vildmarkens förskola Nybygg 84  x

FN X Hulta/Svensgärde Nybygg 120 

FN 18 Vinkelvägen, Sparsör Nybygg 

FN X Sjömarken, Badstrandsvägen Nybygg 25  

FN X Norrby 2 Nybygg 0 

FN X Tokarpsberg Nybygg 120  

FN X Hestra Nybygg 120 

FN Sjöbo x

FN Getängen 120 x

FN Gässlösa x

FN Regementet x

FN Nedre Norrby 120 x

FN Viared x

FN Hestra 120 x

FN Tosseryd 120 x

GRN 18 Norrbyområdet, Norrbyskolan Förhyra 160 

GRN 18 Ny skola, Gässlösa Nybygg 400  

GRN Boda/Hässleholmen/Trandared Nybygg 

GRN Daltorpskolan utökning Nybygg 150 

GRN Byttorpskolan Om/tillbygg 260  

GRN Särlaskolan Om/tillbygg 

GRN 18 Erikslundskolan Om/tillbygg 

GRN Engelbrektskolan Om/tillbygg 300 

GRN Tummarpskolan Om/tillbygg 

GRN X Sandaredskolan Ombygg 

GRN 18 Sandgärdskolan Renovering 

GRN 18 Sjömarkenskolan Tillbygg 200 

GRN 18 Myråsskolan Tillbygg 250  

GRN X Trandaredskolan Tillbygg 

 x    Redovisat behov      Redovisat behov är utförbart     Frågor kvarstår     Redovisat behov är inte utförbart

  BILAGA 1



LOKALRESURSPLAN 2019 - 2021

Nämnd Ny KF Behov Netto 2018 2019 2020 2021 2022→
GVUN X Bäckängsgymnasiet Tillbygg 

GVUN 18 Sven Eriksonsgymnasiet Om/tillbygg 

GVUN 18 Viskastrandsgymnasiet Ombygg 

GVUN Vuxenutbildningen Förhyra  

GVUN X SE utökade lokaler i bef fastighet 

GVUN X Almåsgymnasiet Tillbygg 

KUN Arkivlokaler till Borås Konstmuseum Förhyra x 

KUN X Borås Museum Om/tillbygg 

KUN Entre konstmuseet Ombygg 

KUN X Väggar konstmuseet Ombygg 

KUN 18 Black Box , Borås Stadsteater Utbygg 

FOFN X Kontorslokaler Förhyra 

FOFN X Isyta Förstudie 

FOFN Svaneholm IP Förstudie 

FOFN 18 Idrottshall, Fristad Nybygg 

FOFN X Sjöbovallen Nybygg 

FOFN X Viskafors, idrottshall Nybygg 

FOFN X Ny idrottshall Boda Nybygg 

FOFN 18 Boråshallen Ombygg 

FOFN X Byttorps IF Ombygg 

FOFN X Dalsjöbadet Förstudie 

FOFN X Simarenan Ombygg 

FOFN X Stadsparksbadet 2 Tillbygg 

FOFN 18 SE-vallen 

SON X Träffpunkt/aktivitetshus, psykisk ohälsa Förhyra 

SON X Mötesplatser LSS lokaler Förhyra 

SON 18 Gruppbostad LSS, (Backhagsvägen) Nybygg 

SON 18 Gruppbostad LSS (Sörmarksliden) Nybygg 

SON 18 Gruppbostad LSS (Färgargatan) Nybygg 

SON 18 B Gruppbostad LSS (Skogsfrugatan) Nybygg 

SON X 18 Gruppbostad SOL (Skogsfrugatan) Nybygg 

SON 18 B Gruppbostad LSS (Gyllingtorpsgatan) Nybygg 

SON 18 Gruppbostad LSS (?) Nybygg 

SON X Gruppbostad LSS (?) Nybygg 

SON X Gruppbostad LSS (?) Nybygg 

SON X Gruppbostad SOL (?) Nybygg 

SON X Gruppbostad SOL (?) Nybygg 

SON X Mellanboende LSS (?) Nybygg 

SON 18 U/F Korttidsboende SOL Nybygg 

SON X Gruppbostad LSS, (Barnhemsg 68-70) Ombygg  

SON X Korttidsboende LSS Ombygg 

 x    Redovisat behov      Redovisat behov är utförbart     Frågor kvarstår     Redovisat behov är inte utförbart

   BILAGA 1



LOKALRESURSPLAN 2019 - 2021

Nämnd Ny KF Behov Netto 2018 2019 2020 2021 2022→
IFON X Kontorslokaler Förhyra 

IFON X Kontorslokaler Förhyra 0 

IFON X Kontorslokaler Förhyra 0 

IFON 18 Stödboende Förhyra 10 

IFON X Lägenheter Förhyra 3 

IFON X Lägenheter Förhyra 40  

VÄN Lokal, hemtjänst Förhyra 

VÄN Lokal, hemsjukvård Fristad Förhyra 

VÄN X Vårdboende Nybygg 70 

VÄN X 17 Vårdboende Om/tillbygg/nyb 70 

VÄN Lägenheter Tillbygg 

OFN Arkiv Anpassn 

ALN X Kontorsarbetsplatser Förhyra 

ALN X Verksamhetslokal Förhyra 

ALN X Anläggningsboende Förhyra 

MKN Kontorarbetsplatser Förhyra 

TEN Kontorarbetsplatser Förhyra 

SN Kontorsarbetsplatser Nybygg 

LFN X Skjutbana polishögskolan Nybygg 

LFN X Stadshuset koppartak Ombygg 

LFN X Guttasjön övningsanläggning Tillbygg 

LFN X Passagesystem  

LFN X Infrastruktur fiber, datanät  

KS X Entré Stadshuset Ombygg 

 x    Redovisat behov      Redovisat behov är utförbart     Frågor kvarstår     Redovisat behov är inte utförbart

   BILAGA 1 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 

Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att 

presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 

investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i investe-

ringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad 

information fyll i lokalrevision formulär 2. 

Datum: 2018-01-17   

Förvaltning: Miljöförvaltning 

Lokalsamordnare: Niclas Björkström 

Nulägesanalys:  

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser – 

40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer 

7 kontorsarbetsplatser  
i 7 rum på gatuplan i Stadshuset 

20 kontorsarbetsplatser i Nornan 
i 18 rum varav två är sammanträdesrum inkl nämndsammanträdesrum 

Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvar-
teret medför att 

- kunderna (hushåll och verksamheter) går till fel hus.

- medarbetarna använder kontor, fika- och lunchutrymmen samt mötesrum i tre olika
hus vilket medför att effektiv samverkan mellan förvaltningens olika myndighetsområ-
den försvåras.

- Avdelningen för verksamhetsstöd sitter i två olika hus vilket medför minskad effektivi-
tet inom flera områden.

- Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att
öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning
gentemot verksamhetutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när
inte hela förvaltningen sitter i samma lokal.

Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att 

- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns
ett ökat behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och råd-
givning genom bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgiv-
ning. Personlig medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats.

- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.

- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i plane-
ringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de
spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet
där tid sparas.
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- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastig-
hetsägare och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd 
samt livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika 
möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck. 

- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kon-
troll sker.  

- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens 
behålls på sikt och i rekryteringssammanhang måste Miljöförvaltningen öka sin kon-
kurrenskraft jämfört med konkurrenter om arbetskraft i regionen. 

- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geo-
grafiskt område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka 
medarbetare som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Se Bilaga för utförligare beskrivning av miljöförvaltningens lokalbehov. 

Mindre anpassningar: - 

Finns det någon trång sektor?  - 

Syfte: - 

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? 

Ett gemensamt hus/lokal för alla på miljöförvaltningen med ca 75-80 kontorsarbetsplatser och 

enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1. 

 

Övrig information: - 
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Inventering av Miljöförvaltningens lokalbehov 2019-2021 Bilaga 1 

 

Entreplan 

Sturegatan 42 

Våning 2 

Sturegatan 42 Gatuplan Stadshuset 

 

Nornan plan 1 

 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta 

(m2) 

 

Antal platser 

 170,4 

 

 

 

 

 

 

111,3 

14 

plus en plats i 

korridoren och 

mötesmöjlighet i 

FC:s rum 

13 rum 

 

13  

plus en plats i 

korridoren 

7 rum 

98 

 

 

 

 

 

 

37 

9 

plus en plats i 

korridoren 

6 rum 

 

 

 

4  

innanför Revis-

ionen 

4 rum 

165 7 

Inkl utrymme 

för APT i AC:s 

rum 

7 rum 

 

ca 300 20 

16 rum 8,5-14,4 

m2 

4 mötesrum 20-

31 m2 samt ett 

samman-

trädesrum 52 m2 

Totalt yta och antal 

kontorsrum 

281,7 20 rum 135 10 rum 165 7 rum ca 300 16 rum 

Total kontorsyta 

Antal kontorsrum 

881,7 53 rum   

Lunch-, fikarum 

och kök 

 Tillgång till offent-

ligt kafé samt ett 

eget kök som 

delas med stads-

revisionen 

 Tillgång till of-

fentligt kafé samt 

ett eget kök som 

delas med stads-

revisionen 

 Tillgång till 

stadshusets 

gemensamma 

lunch- och fika-

rum, intill Gril-

len 

Tillgång till Nornans gemen-

samma lunch- och fikarum i 

källarplan 

Konferens/möten 0 6 pl i AC:s rum   0 6-8 pl  4 mötesrum 10-14 pl samt 

ett för upp till max 40 pl 

Väntrum för kon-

sument-, budget-, 

och skuldrådgiv-

ning 

- - - - - korridoren, 

delas med tele-

fonisternas 

fikaplats 

Korridoren utanför konsu-

mentrådgivarnas kontor 

Rådgivningsrum 

budget, skuld, 

konsument, energi 

och klimat 

- Görs hos varje 

medarbetar, i 

korridor, KF-

caféet eller lediga 

kontor för dem 

som delar rum 

- - 0 Görs hos varje 

medarbetar, i 

korridor, KF-

caféet eller 

lediga kontor 

för dem som 

delar rum 

Görs hos varje medarbetar, 

i korridor, KF-caféet eller 

lediga kontor för dem som 

delar rum 

Arkiv/Förråd 20 Tre små arkiv där 

också skrivarna 

står 

4 ett 30-40, 

behov 

ca 10 

Ett stort i källa-

ren 

- 

Vilrum 8,2 Ett vilrum som delas med Stadsrevisionen 

Reception 22 En - - - - - 

Utställningsyta  Behövs!  - - - - - 
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Förråd utrustning 50 Finns i källaren ca 50 m2, inkl nedan - Under AC:s rum - 

Omklädning, dusch Ca 5? Finns i källaren - - - 

Tvättmaskin, 

torkmöjlighet, 

grovtvätt 

 Finns i källaren - - - 

Kyl och frys  Finns i källaren - - - - - 

TOTALT/lokal 3822 Plus ca 50m2 i 

källaren 

229  175  150 

 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser – 

40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 

i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer 

7 kontorsarbetsplatser   

i 7 rum på gatuplan i Stadshuset 

20 kontorsarbetsplatser i Nornan 

i 18 rum varav två är sammanträdesrum 

 

Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning 

endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva ytterligare 1,5-2 tjänster. 

Enligt länsstyrelsen saknas ca 10 tjänster för att uppfylla behoven inom miljötillsynsområdet. 

Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med fem platser för den till-

kommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, två kontorsplatser för stödfunktioner (HR, ekonomi, 

kvalitet, IT) och fem ersättningsplatser för tidigare platser i Orangeriet, totalt 65 platser. Inom ett år tillkommer 

behov av ytterligare minst fyra platser p g a av ändrad lagstiftning inom tobaks- och skuldrådgivningsområdet. 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning och 

förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser. 

Reception 

Receptionen finns på entréplan på Sturegatan 42. Platsen är inte medräknad bland totala antalet 

kontorsplatser. Kunder och andra besökare anmäler sig i receptionen och receptionisten ringer den 

person som har besök. 

Konferensrum/Mötesrum 

Det finns två mindre sammanträdesrum i Nornan samt ett större som avses användas som nämndsammanträ-

desrum. Miljöförvaltningen hyr sammanträdesrum i Kulturhuset varje månad för förvaltningsmöten och i övrigt 

vid behov. Arbetsrum (mest chefsrum) används som sammanträdesrum (även utan chefens närvaro) när med-

arbetaren är på annan plats.  

Namn Yta  (m2) 

Antal sitt-

platser 

Antal  

projektorer/ 

skärmar Kommentar 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 5-6 skärm 

Ventilation bara för 1-2 

personer 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 6-7 skärm Ventilation bara för 1-2 

BILAGA 7 MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN



personer 

Sammanträdesrum Nornan 52 20 

 

projektor 

Används för nämndmö-

ten, miljöutbildningar för 

hela staden, APT för MF:s 

större avdelningar 

Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej FC:s rum 

Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej Projektrum 

Sammanträdesrum Stads-

huset ( ) 6-8 nej 

Avdelningschefens rum, 

ventilation för 3-4 perso-

ner 

Konferensrummet som har plats för 20 (upp till absolut max 40 personer) har de större avdelningarna sina APT, 

nämnden har sina möten och där ges miljöutbildning till stadens alla anställda. 

Utställning  

Det finns utställningsmonter och utställningshyllor i gatuplan i Stadshuset där kunder och andra be-

sökare kan hämta informationsmaterial. 

Rådgivning 
Budget- och skuld rådgivning genomförs i rådgivarnas rum i förvaltningens lokaler i Stadshuset med larmknap-

par på varje skrivbord. Klienterna anser att det är viktigt med denna ”anonyma” ingång som stadshusets ingång 

med alla sina olika besökare medför.  

Konsumentrådgivning genomförs för närvarande enskilt i kontorsrum i Nornan. 

Energi- och klimatrådgivning genomförs mestadels via webb, e-post och företagsbesök av rådgivarna. 

 

Rådgivning inom miljötillsyn och livsmedelskontroll görs i korridoren utanför receptionen. 

 

Arkiv 
Arkiveringen för Miljöförvaltningen sker i de två förråd/arkiv som finns på Sturegatan och i Stadshusets källare 

under ett av kontorsrummen. Två mindre lager/förråd på ca 12 m2 för informationsmateriel mm. Äldre 

nämndhandlingar mm arkiveras på stadsarkivet. Även korridorerna utnyttjas som förråd av framför allt trycksa-

ker. 

Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har behov av ett sekretessarkiv. Idag finns ett under det större 

rummet i stadshusets bottenplan. 

Lunch- och fikarum 

Lunch-, fikarum och kök för Miljöförvaltningens medarbetare som sitter på Sturegatan 42 är den 

offentliga ”KF-caféterian” och i dessa lokaler finns tillgång till ett mindre kök som delas med Stadsre-

visionen. 

Miljöförvaltningens personal i Stadshusets gatuplan har tillgång till lunch- och fikarum i Stadshuset. 

Personalen i Nornan har tillgång till kök, fikarum och matsal i Nornans källarplan. 

Träning/Vilrum 

Lokaler för träning saknas på Miljöförvaltningen.  

Övrigt 
Skrivare och kopiatorer är placerade i två små korridorsförråd. En skrivare per korridor. 
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Totalt finns sju toaletter fördelade på en korridor, fyra i allmänna korridorer i KF-huset och en i 

stadshusets bottenplan. Två av toaletterna i KF-huset är tillgänglighetsanpassade och alla toaletter 

används även av besökare. I Nornans plan 1 finns tre toaletter varav en tillgänglighetsanpassad samt 

tre toaletter i källarplan. 

Städrum finns intill KF-caféterian men utan tillgång för förvaltningen. Lite städmaterial finns under 

diskbänken i pentryt och en sopborste finns i ett av korridorförråden i receptionskorridoren i KF-

huset. 

 

Geografiskt läge 
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att 

- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat behov 
enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland annat di-
rektkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig medborgarservice ges med för-
del från en centralt belägen lokal plats. 

- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.  

- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att myndighets-, 
miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det är lätt att 
ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de spontana möten som blir i närområdet är ofta gi-
vande och leder till ökad effektivitet där tid sparas. 

- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare och verk-
samheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Handläg-
garna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla 
väderstreck. 

- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll sker.  

- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens behålls på sikt 
och där har Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin konkurrenskraft jämfört med 
motsvarande förvaltningar i regionen. 

- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område 
med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka medarbetare som använder bil 
mellan hemmet och arbetsplatsen. 

  

Lokalbehov 2019-2022: 
 

Livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten 

Kontorsplatser för 12-13 personer, troligen 14-15 personer 2019-2021 varav en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 4 ggr per månad 12-15 personer 

 verksamhetsmöten 2 ggr/v 8 personer 

 mötesrum för test för alkoholserveringstillstånd en gång/v för 5-10 personer med datoruppkoppling 
Mottagning: rådgivning  

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 
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Miljötillsyn 

Kontorsplatser för 19-20 (25-30 från 2021-2022) personer varav minst en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 2 gånger per månad 18 personer 

 verksamhetsmöten 5 ggr/v 18 personer 
Mottagning: rådgivning … 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

 

Miljöstrategiska 

Kontorsplatser för 17-18 personer varav en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 2 gång per månad 18 personer 

 verksamhetsmöten  5 ggr/mån, 5-8 personer 

 mötesrum för miljöutbildning  2 ggr/v för 20-25 personer 

Mottagning:  

- Energi och klimatrådgivning 

- konsumentrådgivning 

Utställningsyta 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

Gemensamma behov Miljöstillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska 

Tvättmaskin, torkmöjlighet, grovtvätt av stövlar 

Omklädningsrum med duschmöjlighet. 

Förrådsutrymme för provtagningsutrustning, arbetskläder mm 

Kyl, frys 
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Budget- och skuldrådgivning 

Kontorsplatser för 8 (9-10 personer från 2019-2021) personer varav en chef.  

Mötesrum: avdelningsmöte varje vecka, 8-10 personer 

Mottagning: 8-17 varje dag, behov av väntrum för klienter och anonym ingång till lokalen 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

”Sekretessarkiv” 

Förråd för förbrukningsmaterial. 

 

Verksamhetsstöd inkl FC 
Kontorsplatser för 10-11 personer varav två chefer. Dvs minst två enskilda rum, helst med plats för mindre 

möten. 

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 1 gång per månad 10 personer 

 förvaltningsmöte 1 gång per månad, 70-80 personer 

 förvaltningsfika, 2 gånger per vecka, om MF inte har eget fikarum, 70-80 personer 

Mottagning: reception, rådgivning, mån-fre 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkivutrymme där alla arkivskåp får plats, så småningom e-arkiv? 

Förråd för förbrukningsmaterial. 
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Länk till hela dokumentet ”Lokalresursplan 2019-2021” 

 

 

https://intranet.boras.se/download/18.24c372b165863b444443aed/1536150134182/Lokalresursplan%202019%20-%202021.pdf
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