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Abstract 
 
 
 
 

In the 1960´s we had an important decade for the environment. During the last years of this 
decade EIA was presented for the first time in the USA, it was a new instrument. With this 
instrument it was possible to examine a project in different aspects and make an investigation 
in order to protect the environment. The new instrument soon became very popular in many 
countries. In Sweden EIA was presented and incorporated in the Swedish legislation for the 
first time in 1991.When we got the unification of the environmental legislation the rules really 
became integrated in the environmental law. The EIA regulation in Sweden is mostly based 
on EC-law but also the Esbo-convention. Although EIA is a rather new instrument, here in 
Sweden, a committee has already presented a report about EIA. The object of my essay has 
primary been to investigate if EIA is a good quality instrument and if there are parts in it 
which ought to be changed and removed. In order to full fill the object I have studied the 
government bill, doctrine and legal cases. I have sent questions to the county administrative 
boards in Sweden. I have also made an interview with the local county administrative board in 
order to get to know their thoughts and opinions about the EIA. I have concluded that some 
changes in the present system are necessary. The conference regulations need to be changed 
in order to make them more efficient, there will only be one conference in the future. Many 
EIA:s are unsatisfactory, in order to solve this problem the entrepreneurs need education or 
help of  advisors. The public participation in the process must be better than it is today. In 
order to do this the public need acces to even more simpel material than today. The main 
result of my investigation is in accordance to the report of the committee, which has been 
presented in January 2004. The committee has recommended some amendments for example 
a changing of the conference between the entrepreneurs and the authorities. They have also 
stated that it´s very important to investigate the regulations that govern whether a project  
really can effect the environment or not.   
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Sammanfattning 
 
 
 
 

1960-talet var ett betydelsefullt årtionde för miljön, under slutet av detta decennium 
presenterades MKB för första gången i USA. Det var ett helt nytt verktyg som hade skapats, 
MKB anlade ett betraktelsesätt på projekt som utgick från miljön. Det nya verktyget spreds 
snabbt över världen. I Sverige presenterades MKB i en egen lag för första gången 1991. Med 
MB:s införande kom reglerna ytterligare att integreras i miljölagstiftningen. De svenska 
reglerna bygger till stor del på internationell rätt, i form av EG-rätt och till viss del Esbo-
konventionen.  Praxis från MöD rörande MKB är ännu rätt sparsam. MKB är ett relativt nytt 
verktyg, men det är redan föremål för utredningar. Miljöbalkskommittén har i början av 
januari 2004 presenterat sitt betänkande rörande bl.a. MKB. En del förändringar föreslås, 
bland dessa märks en omarbetning av samrådsförfarandet och en förändring av vilka 
verksamheter som skall anses medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med uppsatsen har 
varit att ur en bakgrund som beskriver MKB som verktyg sett ur dess utveckling, speciella 
särdrag och dess plats i svensk rätt se på hur MKB-konceptet uppfattas av tillämparna och om 
det skulle behöva förändras. För att nå detta har jag studerat förarbeten, praxis och doktrin. 
Jag har även tillsänt samtliga svenska länsstyrelser en enkätundersökning och genomfört en 
djupintervju med länsstyrelsen i Norrbotten. Den sammanställning som jag gjort utifrån 
tillgängligt material och de svar som tjänstemän vid olika länsstyrelser lämnat 
överensstämmer till stora delar med kommitténs resultat. Slutsatserna är att dagens regler 
måste förändras på en del punkter. Dagens system med ett dubbelt samrådsförfarande upplevs 
som onödigt. För att komma till rätta med detta och få processen att flyta smidigare bör endast 
ett samråd införas, detta oavsett verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte. Ett annat problem är att MKB-dokument ofta håller en låg kvalité. Detta vanligen 
beroende på att verksamhetsutövarna har en dålig utbildning på området. För att komma till 
rätta med denna brist måste utbildningsinsatser initieras. Ett annat alternativ är att lagstifta om 
konsulthjälp. Slutligen bör man, för att komma till rätta med allmänhetens dåliga deltagande, 
införa en förenkling av den icke tekniska sammanfattningen.   
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Använda förkortningar 
 
 
 
 

MB  miljöbalken  
MD  miljödomstolen 
MKB  miljökonsekvensbeskrivning 
ML  miljöskyddslagen 
MöD  miljööverdomstolen 
NEPA  National Environmental Policy Act 
NrL  naturresurslagen 
UNEP  United Nations Environmental Program 
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Kapitel 1 
– Inledning – 

 
 
 
 
1.1  Inledning 
 
Den värld vi fått att leva i har under årens lopp fått en allt större börda att bära, en börda i 
form av ökande utsläpp, skövling av regnskog och rovdrift. Under en lång tid var den 
förhärskande åsikten att naturen var något som skulle brukas och tålde att brukas. Människan 
skulle nyttja den ”självklara”, eller möjligen självtagna, rätten till utveckling på bekostnad av 
andra arter. Så småningom väcktes frågor om detta var rätt väg att gå och med vilken rätt vi 
kunde ta oss dessa friheter. Under 1960-talet väcktes en ny syn på miljön. Människor började 
plötsligt se ett samband mellan sina egna aktiviteter och de miljöskador som började visa sig. 
Man började förstå att något måste ske.  
 
I spåren av detta ”uppvaknande” följde en rad nydanande idéer om hur miljön skulle skyddas. 
Ett av de dilemman som man alldeles säkert ställdes inför var det faktum att, trots att vi tärde 
på jordens ändliga resurser så gick det inte att blunda för den nu levande generationens rätt till 
välstånd och utveckling. Det behövdes verktyg som beaktade miljön samtidigt som de inte 
ställde sig i vägen för utvecklingen. I USA presenterades något som till viss del skulle komma 
att bli en lösning, MKB:n. Här fanns möjlighet att dels belysa de miljöeffekter som kunde bli 
resultatet av den planerade verksamheten eller åtgärden, och dels titta på alternativa lösningar 
för att nå fram till syftet. Hänsyn togs till såväl miljön som utvecklingen, även alternativa 
lösningar skulle som bekant beaktas. Det faktum att man även uppmärksammade alternativa 
lösningar innebar att utvecklingen inte hindrades. Ytterligare förslag på hur projektet skulle 
lösas fanns tillgängliga, vilket betydde att det fanns en möjlighet att fullfölja projektet.   
 
MKB:n får nog sägas ha gjort ett verkligt segertåg över världen, från USA vidare till länder i 
Asien och Europa. Trots att det nya verktyget fick ett svalt första mottagande, så insåg de 
flesta potentialen i MKB:n. Den förser våra beslutande myndigheter med ett gott besluts-
underlag. Den position som beslutande myndigheter har i fråga om verksamheters eller 
åtgärders vara eller inte vara är föga avundsvärd.  Deras behov av ett beslutsunderlag av 
kvalité är sålunda viktigt.  
 
MKB är ett verktyg som, både direkt och indirekt, belyser verksamheten eller åtgärdens 
miljöpåverkan. Detta utan att ställa sig i vägen för utvecklingen, då alternativa lösningar för 
att nå fram till målet också redovisas. De positiva sidorna till trots har det ändå väckts frågor 
rörande MKB:s kapacitet.  Röster har höjts att förfarandet fördröjer processen, utan att några 
egentliga miljövinster blir resultatet. Mitt syfte med uppsatsen är att ur en bakgrund som 
beskriver MKB som verktyg sett ur dess utveckling, speciella särdrag och dess plats i svensk 
rätt se på hur MKB-konceptet uppfattas av tillämparna1 och om det skulle behöva förändras. 
För att uppnå detta syfte har jag studerat förarbeten, doktrin och praxis. Jag har även till stor 
del arbetat med intervjuer. Litteraturen på MKB-området är mycket omfattande och spänner 
över alla kvalitéer. Under mitt arbete har jag funnit såväl ytterst komplicerad litteratur som 
något enklare. Speciellt inom den engelska litteraturen finns åtskilliga komplicerade 

                                                 
1 I denna uppsats kommer bara länsstyrelser att behandlas i denna del. 
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fackböcker. Inom den svenska litteraturen har bland andra Staffan Westerlund och Inga 
Carlman författat böcker och artiklar som håller en hög klass. Trots den goda tillgången på 
litteratur inom området har jag emellertid valt att till stor del arbeta utifrån propositionen och 
miljörättsligtidskrift. Då ett av mina syften med uppsatsen var att få en bild av hur tillämparen 
uppfattar MKB-verktyget har arbetet till stor del gått ut på att behandla de enkätsvar som jag 
erhållit. Utifrån dessa, och mina egna tankar, har diskussionsavsnittet byggts upp. Upplägget 
på uppsatsen har sålunda medfört att bruket av litteratur inte blivit särskilt omfattande. Jag har 
till viss del använt mig av internetbaserade källor, till dessa har det inte alltid funnits 
möjlighet att ange exakt adress eller sida. Detta gäller för referenserna för www.imir.com och 
NFS 2001:9 som är hämtad från www.environ.se. All text är inte hämtad från ursprungskällor, 
det amerikanska rättsfallet Calvert Cliffs är hämtat från IMIR:s hemsida. Jag hade inte 
möjlighet att söka upp den amerikanska ursprungskällan. Det betänkande som 
miljöbalkskommittén presenterat är omfångsrikt, jag har valt att behandla de områden som tog 
upp de problem och lösningar som jag själv diskuterat.  
 
Slutligen vill jag också kort nämna de avgränsningar som jag valt att göra. Jag har medvetet 
valt att bara behandla MKB för projekt enligt MB. Detta betyder att MKB-bestämmelser 
enligt andra lagar inte har berörts. Betoningen ligger på den svenska rätten varvid EG-rätten 
och Esbo-konventionen berörts mycket flyktigt.  
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Kapitel 2 
- Allmänt om MKB - 

 
 
 
 
2.1 Utvecklingen internationellt 
 
Miljörätten, som vi känner den idag, har en relativt kort historia. Vi kan datera den moderna 
miljörätten till 1960-talet. Detta hänger delvis samman med den allmänna inställningen till 
miljön som var rådande från industrialiseringen till det stora ”uppvaknandet” på 1960-talet. 
Naturen var en resurs som skulle brukas och som tålde att brukas, vilket naturligtvis satte mer 
eller mindre djupa spår. Vad som gjorde 1960-talet till ett sådant viktigt decennium ur miljö-
synpunkt var bl.a. att forskare för första gången på allvar började sammankoppla skador på 
djur med användningen av DDT och kvicksilver. Ur detta årtionde tillskapades en rad nya 
miljölagar och verktyg för miljöarbetet, däribland MKB.  
 
MKB:n utvecklades ursprungligen inom juridiken i USA mer precist i NEPA. Lagen 
presenterades 1969 och trädde i kraft året därefter. Mottagandet var generellt sett svalt. De 
federala myndigheterna mötte de nya reglerna med skepsis och motvilja. Domstolarna kom 
dock att på ett synnerligen effektivt sätt genomdriva reglerna. Inom några år hade en 
omfattande praxis utbildats. Calvert Cliffs2 var det första av dessa rättsfall och har med tiden 
även kommit att bli ett av det mest citerade. Domen framhålls som den viktigaste enskilda 
händelse vilken påverkat utvecklingen av MKB. Mycket av det som domstolen slog fast gäller 
fortfarande. Domstolen pekade bl.a. på vikten av att den sökande själv har att ta reda på alla 
relevanta fakta och presentera dem i dokumentet. 3 
 
Bland de stater, utanför USA, som var tidigast med att införa MKB var länder i den 
Angloamerikanska sfären, såsom Kanada och Australien. De införde det nya verktyget 1974 
resp. 1973. Hong Kong, Japan och Singapore hade emellertid infört MKB redan 1972.4 MKB 
kom inte bara att tas upp av länder, utan även av internationella organisationer. Trots att 
mottagande i hemlandet från början var svalt så fick det nya verktyget ett varmare mottagande 
utomlands. Med detta nya verktyg skulle en helhetssyn anläggas utifrån de miljökonsekvenser 
som kunde tänkas bli resultatet av en verksamhet eller åtgärd, man insåg att det innebar en 
nydaning av miljöarbetet. MKB:ens spridning över världen kan ses utifrån tre huvudsakliga 
riktningar, gemensamt är att alla tar sin början i NEPA.5  

• NEPA – UNEP – Esbo – Rio 
• NEPA – nationella varianter 
• NEPA – EG – nationella varianter 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Calvert Cliffs Cordinating Committee inc.v. United States Atomic Energy Commission. För en tydligare 
beskrivning av fallet se www.imir.com 
3 www.imir.com  
4 Gilpin (1995) s 3 
5 Miljörättslig tidskrift 1999:2-3 s 321 
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2.1.1 Utvecklingen i Sverige 
 
I Sverige infördes redan 1981 krav i ML att en ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet skulle innehålla en beskrivning av den sökta verksamheten. I samband med detta 
infördes också ett krav på samråd med såväl myndigheter som enskilda, vilka kunde ha ett 
intresse i saken. Detta innan en ansökan om miljöfarlig verksamhet gjordes. År 1987 infördes 
krav i väglagen på att en arbetsplan för byggande av väg skulle innehålla en MKB. Med prop. 
1990/91:906 infördes år 1991 bestämmelser om MKB, detta skedde i ett nytt kapitel i NrL. 
Samtidigt ökade kraven i ML, till att uttryckligen gälla ett krav på MKB. Även vattenlagen 
kom att kompletteras med krav på MKB. Regeringen införde, med stöd av ett bemyndigande7, 
föreskrifter om att MKB krävdes enligt bl.a. lagen om torvfyndigheter, ellagen och 
luftfartslagen. Även i naturvårdsförordningen infördes möjligheter att kräva MKB. 
 
 
2.2 Syftet med MKB 

  
Tanken med en MKB är att den i ett samlat dokument, skall identifiera och beskriva såväl de 
direkta som indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan tänkas medföra. 
Beskrivningen skall ske med sikte på den påverkan som sker på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Härtill kommer också beskrivning av 
hushållningen med mark, vatten, den fysiska miljön, material samt råvaror och energi. 
Avsikten är alltså att en MKB ur miljösynpunkt skall leverera ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och därigenom skapa en helhetsbild.8  
 
För att kunna nå fram till målet med MKB:n skall arbetet initieras redan vid projektets 
inledning, och sedan ingå som en integrerad del. Genom att påbörja processen redan på ett 
tidigt stadium kan kunskapsluckor upptäckas, samt att en ökad insikt och kunskap om miljö-, 
hälso- och naturresursfrågor i det enskilda ärendet nås. Arbetet med en MKB skall, redan vid 
projektets inledning, ingå som en integrerad del. Allmänhetens medverkan och möjligheter att 
påverka är en viktig del i sammanhanget.9 Med ett väl genomarbetat kunskapsunderlag 
minimeras risken för en negativ miljöpåverkan. En av tankarna bakom MKB har varit att få 
den tilltänkte verksamhetsutövaren att själv tänka efter före. Härigenom ”tvingar” man fram 
insikter runt de problem som projektet kan medföra. Ju mer ingående MKB, desto större 
möjlighet att ett projekt med svagheter inte genomförs. Därmed inte nödvändigtvis sagt att 
verksamhetsutövaren medvetet har sökt gömma undan svagheterna. Dessa kan ha förbisetts, 
möjligen under för stort inflytande av projektoptimism.10   
 
 
2.3 Det genuina MKB-konceptet 
 
Utvecklingslinjen NEPA-UNEP-Esbo-Rio brukar vanligen refereras till som det genuina 
MKB-konceptet. Utmärkande för denna linje är de sex kriterier, eller funktioner, som måste 
vara uppfyllda. Ur svensk synvinkel är linjen intressant dels genom kopplingen 

                                                 
6 En god livsmiljö 1990/91:90 
7 Förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar 
8 MB 6 kap. 3 §, Prop. 1997/98: 45 del 2 s 56 
9 A prop s 56 
10 Miljörättsligtidskrift 1999:2-3 s 330 
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till Rio-deklarationen11, och dels därför att den påverkat Esbokonventionen12 till vilken 
Sverige är bunden. Konventionen påverkar Sverige inte bara genom ratificeringen utan också 
genom det faktum att ett av syftena med EG-direktivet13 är att implementera Esbo-
konventionen.  De sex kriterierna är: 
 

• Miljöeffektkriteriet, vars syfte är att ge en helhetsbild av miljökonsekvenserna. 
• Resultatkriteriet, en fullständig MKB skall utvisa och bygga på det bakomliggande 

syftet eller mer precist det resultat som man önskar uppnå med övervägandet. 
• Alternativkriteriet innebär att en fullständig MKB skall belysa alternativa 

handlingssätt för att det bakomliggande syftet bakom projektet skall uppnås. 
• Beslutsunderlagskriteriet syftar till att en komplett MKB skall föreligga före det 

faktiska beslutet, alltså inte efter detta. 
• Viktningskriteriet innebär att i en uttömmande MKB skall materialet behandlas på ett 

sådant sätt att de resultat man nått kan utvärderas och infogas i ett större sammanhang. 
• Granskningskriteriet, vars syfte är att en total MKB skall kunna granskas innan det att 

den är färdig men även överprövas efteråt. 
 
Westerlund menar att ytterligare ett skäl, utöver de ovan nämnda, att fästa avseende vid är det 
faktum att det ännu inte presenterats något alternativ som är mer ändamålsenligt utifrån 
beslutsunderlag för en hållbar utveckling.14 
 
2.3.1 Svensk rätt i förhållande till det genuina konceptet 
 
Vid en jämförelse med den svenska rätten finner vi att den, vad gäller överensstämmelsen, 
kan delas in i tre grupper. Grupperna är stämmer väl överens -, stämmer ganska väl överens - 
och slutligen stämmer inte alls överens med det genuina MKB-konceptet. Det första kriteriet, 
miljöeffektkriteriet, gäller fullt ut. Alla miljöeffekter som kan aktualiseras i fallet skall 
presenteras, det gäller såväl direkta som indirekta. Även det s.k. beslutsunderlagskriteriet 
gäller fullt ut, dvs. tillstånd får inte ges till någon utan att det dessförinnan existerar en 
fullständig MKB. Alternativkriteriet gäller bara i begränsad omfattning. Alla förslag som 
sökanden har utrett skall redovisas, även de som ev. har förkastats tidigare. Resultatkriteriet är 
delvis återspeglat i MB, via 6 kap. 7 § 2 st., där det sägs ” länsstyrelsen ställa krav på att även 
andra jämförbara sätt att nå samma syfte skall redovisas”.15 
 
Kriteriet att en fullständig MKB:s innehåll skall kunna granskas innan MKB:n är färdig, 
granskningskriteriet, är även det innefattat i svensk rätt. Kriteriet återfinns i det förhållandet 
att den som så önskar har rätt att yttra sig över MKB:n.16 Westerlund menar dock att det 
uttrycks något beskedligt. Slutligen så viktningskriteriet, detta är inte särskilt väl uttalat i 
svensk rätt.17 Dock återfinns visst stöd för detta via kravet att MKB:n skall innehålla olika 
uppgifter.18 
 
 

                                                 
11 I Rio-deklarationens hanterar artikel 17 MKB 
12 1991 års Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
13 direktiv 85/337/EEG ändrat genom direktiv 97/11/EEG, nedan kallat direktivet 
14 Miljörättsligtidskrift 1999:2-3 s 322 ff 
15 A a s 327 f 
16 MB 6 kap. 8 § 
17 Miljörättsligtidskrift 1999:2-3 s 328 
18 MB 6 kap. 7 § 
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2.4 Scoping och Screening 
 
Då de internationella aspekterna och den internationella utvecklingen behandlas brukar två 
uttryck förekomma, scoping och screening. Begreppet scoping härstammar från det tidiga 
arbetet med MKB. Från första början rådde en osäkerhet om vad som skulle ingå i en MKB, 
domstolarna avfärdade MKB efter MKB. Efter hand kom man att införa procedurregler, ett 
avgränsningsförfarande, s k. scoping, infördes. I detta innefattades även allmänhetens deltag-
ande. Meningen var att det på ett tidigt stadium skulle söka utrönas vad som behövde ingå i en 
MKB och vad som kunde lämnas utanför. Syftet var emellertid inte att det skulle föregå 
förfarandet, utan att den skulle ingå som en del i detta. I svensk rätt motsvaras scoping av det 
utökade samrådet i MB 6 kap 5 §. Tanken är att allmänheten skall ha rätt till ett mer aktivt 
deltagande än att bara ta del av information genom utställning på t.ex. bibliotek. 19 Screening 
motsvaras i Sverige av det som återfinns i MB 6 kap. 4 § 3 st., dvs. att bedöma huruvida en 
verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvens-
bedömning behövs.20 Vad screening alltså handlar om är att fastställa hur verksamheten eller 
åtgärden skall bedömas, om det rör sig om betydande eller icke betydande miljöpåverkan. 
Scoping och sin sida handlar om att fastställa vad som skall ingå i en MKB.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Miljörättsligtidskrift 1999:2-3 s 332 f 
20 MKB under utveckling 2001 s 14 
21 A a s 26 ff 
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Kapitel 3 
- Svensk rätt - 

 
 
 
 
3.1 Allmänt om rättsläget 
 
I svensk rätt regleras MKB för projekt i MB 6 kap. och förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar22. Det finns ytterligare rättskällor som påverkar rättsläget, såväl 
EG-direktivet som Esbokonventionen spelar en viktig roll. Att utelämna den ena eller 
andra kan få konsekvenser. Westerlund uttrycker saken på följande sätt: Miljöbalken 
ensam får inte läggas till grund för rättstillämpningen, om man därigenom missar något 
enda av de krav eller regler i övrigt som finns i EG-direktivet eller Esbo-konventionen.23  
 
 
3.2 När skall en MKB upprättas  
 
Det finns ett antal situationer där upprättande av en MKB är obligatoriskt. Dessa 
situationer är:  
 

• Ansökan om tillstånd till en sådan verksamhet eller åtgärd som påverkar ett särskilt 
skydds eller bevarandeområde som avses i MB 7 kap. 28a § 

• Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller annan åtgärd enligt MB 9 
kap.  

• Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt MB 11 kap.  
• Ansökan om tillstånd till täktverksamhet och vilthägn enligt MB 12 kap.  
• Vid regeringens tillåtlighetsprövning enligt MB 17 kap. 
• I vissa dispensärenden, t.ex. undantag från reglerna om strandskydd i MB 7 kap. 

 
Regeringen har också möjlighet att föreskriva om ytterligare situationer där en MKB ska 
ingå, då så krävs, för att en möjlig miljöpåverkan skall kunna bedömas. Skyldigheten att 
upprätta en MKB gäller även vid ansökan om tillstånd för utökning, utbyggnad eller 
ändring av befintliga verksamheter. Det krävs inte att den verksamhet vilken MKB:n 
handlar om anses medföra betydande miljöpåverkan för att en MKB skall aktualiseras.24 
 
I en rad andra markanvändningslagar har regler införts om att MB:s bestämmelser om 
MKB skall gälla. Bland dessa kan nämnas kontinentalsockellagen, väglagen, banlagen och 
ellagen. Även i vissa säkerhetslagar har liknande regler införts t.ex. strålskyddslagen och 
kärntekniklagen.25 
 
Det finns även ett antal åtgärder och verksamheter som, trots att de återfinns i anslutning 
till MB 9 och 11 kap., inte omfattas av kravet på MKB i tillstånds ansökan dessa är: 
 

• Inrättande av vissa avloppsanordningar och värmepumpanläggningar. 

                                                 
22 Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
23 Miljörättslig tidskrift 1999:2-3 s 327  
24 MB 6 kap. 1 §, Prop 1997/98: 45 del 2 s 54 ff 
25 Bengtsson m fl (2000) s 6:10 
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• Då kommunen har föreskrivit tillståndsplikt för en verksamhet eller åtgärd enligt 
39, 40 och 42 § § förordningen om miljöfarlig verksamhet.26 

• Vid markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse. 
 
Regeringen har möjlighet att föreskriva att MKB inte krävs för verksamheter vars 
miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.27  
 
En MKB skall således ingå som en del i en tillståndsansökan vid ett stort antal olika 
situationer. Något förenklat kan det sägas att MKB skall ingå i princip vid all tillstånds- 
ansökan enligt MB, undantaget de tillfällen då det handlar om tillstånd för genetiskt 
modifierade organismer enligt 13 kap. och tillstånd eller godkännande av kemiska 
produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap. Dessa omfattas av särskilda regler 
om konsekvensbeskrivningar. 
 
3.2.1 Kostnader 
 
Kostnaden för en MKB samt förfarandet vid miljökonsekvensbedömning28 skall den som 
gjort ansökan eller den som är skyldig att upprätta en MKB stå för.29 Vad gäller kostnader 
för kungörande finns inget klart reglerat i MB 6 kap. Då kungörandet sker inom ramen för 
ansökningsmål i miljödomstol har sökanden kostnadsansvaret.30 Likartade bestämmelser 
finns rörande prövning vid annan myndighet.31 
 
 
3.3 Samrådsbestämmelser  
 
En väsentlig del i MKB-förfarandet är samrådsbestämmelserna. Möjligheten för 
allmänheten att i ett tidigt skede medverka i och påverka MKB:n är en viktig del i 
sammanhanget.32 Samrådet skall initieras av den som upprättar MKB. Två former av 
samråd regleras i balken, dels det tidiga samrådet och dels det utökade samrådet. Det först 
nämnda skall äga rum beträffande alla planerade verksamheter eller åtgärder där tillstånd 
eller beslut om tillåtlighet krävs. Ett tidigt samråd sker alltid till en början med 
länsstyrelsen, myndigheten har en central roll i förfarandet, då denna bl.a. har att besluta 
om verksamheten medför betydande miljöpåverkan. Något som har betydelse för ärendets 
fortsatta hantering.33 Utöver länsstyrelsen skall det tidiga samrådet även ske med de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Med särskilt berörda avses främst närboende, 
vilka även kommer att bli sakägare34. Den större allmänheten är inte berörd.35  
 
Redan innan det egentliga samrådet skall den som avser bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärden förse länsstyrelsen och de närboende med information om den planerade 
verksamheten. Informationen bör omfatta lokalisering, omfattning och utformning av 
verksamheten samt dess förutsedda miljöpåverkan. Sålunda skall planerna för 

                                                 
26 Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
27 MB 6 kap. 1 § 2 st. 
28 Mer om miljökonsekvensbedömning i 3.3 nedan 
29 MB 6 kap. 10 § 
30 MB 25 kap 8 § 1 st. 
31 Förordningen (1998:940) 8 kap. 1 § 3 st. 
32 Prop 1997/98: 45 del 2 s 56 
33 A prop s 57 
34 Prop 1997/98: 45 del 1 s 482 ff 
35 Prop 1997/98: 45 del 2 s 56 
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verksamheten ha nått en någorlunda konkret nivå, utan att för den skull innebära att man 
låst sig vid en viss lokalisering eller lösning. Omfattning och verkningar av den planerade 
verksamheten styr omfånget av informationen. Naturvårdsverket har uttryckt att 
verksamhetsutövaren inte behöver ta fram ett allt för detaljerat material till det tidiga 
samrådet. Enklare beskrivningar, kartor och skisser anses räcka.36 Att förse alla 
inblandade parter med information är ytterst väsentligt. Det egentliga samrådet sker först 
då länsstyrelsen och de närboende fått ta del av informationen och lämnat synpunkter. 
 
3.3.1 Betydande miljöpåverkan 
 
Länsstyrelsen är den myndighet som har att ta beslut huruvida den planerade 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Som redan nämnts 
ovan är verksamhetens klassificering så som betydande miljöpåverkan eller inte av 
betydelse för den fortsatta hanteringen av ärendet. Om verksamheten skulle innebära en 
betydande miljöpåverkan innebär det att ett utökat samråd med en s.k. miljökon-
sekvensbedömning måste hållas. Det blir även aktuellt med striktare krav på utform-
ningen av MKB:n.37  
 
Den bedömning som länsstyrelsen skall göra sker dels på grundval av det yttrande som 
tillsynsmyndigheten lämnar, om det är annan myndighet, samt dels förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. I förordningens första kapitel listas det verksamheter som 
alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. De verksamheter som finns listade i 
bilagan motsvarar i huvudsak de som återfinns i bilagorna till EG-direktivet. I det fall då 
verksamheten inte återfinns i förordningens första bilaga skall länsstyrelsen gör sin 
bedömning utifrån kriterierna i bilaga två till förordningen. Dessa delas in i tre huvud-
grupper38. 
 

• Projektets karaktäristiska egenskaper 
• Projektets lokalisering 
• De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper 

 
Länsstyrelsens beslut i fråga om en verksamhet kan antas medföra betydande miljö-
påverkan får inte överklagas.39 
 
3.3.2 Det utökade samrådet och miljökonsekvensbedömningen 
 
I det fall länsstyrelsen funnit att verksamheten kan antas medföra betydande miljö-
påverkan skall förfarandet med utökat samråd och miljökonsekvensbedömning påbörjas. 
Vid denna process skall den som avser att bedriva verksamheten hålla samråd, där statliga 
myndigheter, kommuner, allmänhet samt organisationer som kan antas bli berörda kallas. 
Med begreppet allmänhet avses här en vid krets, det sker ingen begränsning vid närboende 
eller ortsbefolkning. Organisationer som kan beröras är främst miljö- och naturvårds-
organisationer som är verksamma på orten där verksamheten eller åtgärden planeras.40 

                                                 
36 NFS 2001:9 
37 MB 6 kap. 4 § 
38 För en närmare beskrivning av vad bedömningen skall innehålla hänvisas till bilaga 2 Förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, samt Naturvårdsverkets allmänna råd om 
miljökonsekvensbeskrivningar (NFS 2001:9) 
39 MB 6 kap. 4 § 3 st. 
40 MB 6 kap. 5 §, Prop 1997/98: 45 del 2 s 60 
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Med formuleringen andra statliga myndigheter avses andra än länsstyrelser. 
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och Boverket bör alltid anses vara berörda, medan 
andra statliga myndigheter berörs allt efter den planerade verksamhetens art.41 Kommuner 
kan alltid förutsättas vara berörda.42 Det utökade samrådet bör ses som ett aktivt utbyte av 
kunskap, synpunkter och information mellan verksamhetsutövaren och berörda 
myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer. Den kunskap som skaffas och de 
synpunkter som framkommer under samrådet bör påverka planeringen och utvecklingen 
av den aktuella verksamheten eller åtgärden, samt ge underlag för den slutliga 
utformningen av MKB:n. Särskilt viktigt är det att via det utbyte som sker inhämta 
underlag för bedömningen av den planerade verksamhetens eller åtgärdens miljö-
konsekvenser.43 Avsikten med bedömningen är att miljökonsekvenserna av den planerade 
verksamheten blir ordentligt klarlagda, samt att berörda parter har en möjlighet att påverka 
processen. Det kan därför vara lämpligt att samrådsförfarandet upprepas vid flera 
tillfällen. Detta är naturligtvis extra viktigt i de fall då ytterligare alternativ växer fram 
under processens gång.44 
 
I lagtexten regleras inte formen för det utökade samrådet, men lämpligen bör det utformas 
på samma sätt som vid det tidiga samrådet. Länsstyrelsen bör fungera som en resurs i 
dessa frågor.45 Naturvårdsverket har i sina allmänna råd lämnat rekommendationer om hur 
verksamhetsutövaren bör förfara. Ett gott faktaunderlag innan processen inleds är en 
förutsättning. I detta skall ingå tydliga kartor, områdesbeskrivningar och en fördjupning 
av projektbeskrivningen.46 Det bör även finnas med en redogörelse från det tidiga 
samrådet. I fall där det under det tidiga samrådet har framkommit att ytterligare alternativ 
kommer att behandlas, under det fortsatta arbetet med MKB:n, bör underlaget 
kompletteras så att dessa alternativ kan behandlas jämställt med huvudalternativet. I 
händelse av ändringar i tidigare redovisade förslag eller nya alternativ bör 
verksamhetsutövaren överväga ett nytt tidigt samråd.  
 
För att syftet med det utökade samrådet skall kunna uppfyllas är det viktigt att det äger 
rum i ett tidigt skede, dvs. parallellt med projekteringen av de tekniska och ekonomiska 
frågorna. Sålunda gäller alltså att denna kontakt skall ske i god tid innan exploatören 
kommit allt för långt i planeringen och några låsningar för det ena eller andra förslaget 
skett.47  
 
 
3.4 Innehållskrav samt beaktande av MKB 
 
Kravet på vad en MKB skall innehålla skiftar något beroende på om verksamheten har 
befunnits medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om verksamheten har bedömts 
kunna medföra betydande miljöpåverkan måste MKB:n innehålla de uppgifter som krävs 
för att syftet med MKB-processen skall uppfyllas.48 Om verksamheten eller åtgärden är av 
nyss nämnda art skall den innehålla: 

                                                 
41 Bengtsson m fl (2000) s 6:19 
42 Prop 1997/98:45 del 2 s 59 
43 NFS (2001:9) 
44 Prop 1997/98: 45 del 2 s 60 
45 Bengtsson B m fl (2000) s 6:21 
46 NFS (2001:9) 
47 Prop 1997/98: 45 del 2 s 59 
48 A prop s 62 
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• En beskrivning som inrymmer uppgifter om lokalisering, utformning och om-

fattning.49 
• En beskrivning av de planerade åtgärder som skall ske i syfte att minimera samt 

undvika eller avhjälpa skadliga verkningar. Bland dessa märks t.ex. undvikandet 
av att miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. överträds. I punkten avses en 
redovisning av hur hänsynsreglerna i MB 2 kap. skall uppfyllas, mer precist 3 § 
om skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått samt 8 § om 
avhjälpande av skada eller olägenhet.50 

• De uppgifter som krävs för att det skall vara möjligt att påvisa och bedöma den 
huvudsakliga inverkan som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra på 
människors hälsa, miljön, hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. 
Med inverkan avses arten, styrkan och räckvidden av de störningar som blir en 
följd av verksamheten eller åtgärden. Det krävs även att övriga konsekvenser som 
kan antas följa av verksamheten eller åtgärden och som är av vikt för hälsan eller 
miljön redovisas. Detta kan t.ex. vara en ökande biltrafik som blir följden av 
etableringen i området. 51  

• En redovisning av de ev. möjliga alternativa platser som kan vara aktuella. Detta 
skall åtföljas av en alternativ utformning samt motivering varför ett visst alternativ 
har valts. Även det s.k. nollalternativet, dvs. vad resultatet skulle bli om 
verksamheten eller åtgärden inte kom till stånd, inryms under denna punkt. 
Alternativa platser skall redovisas i den mån det är möjligt. Här avses situationer 
då verksamhetens särskilda karaktär gör att det inte finns någon annan lämplig 
plats att lokalisera verksamheten eller åtgärden till. Situationer som nämns i det 
föregående är exempelvis då verksamheten omfattar brytandet av en speciell 
malmfyndighet eller en specifik fors att bygga ett kraftverk i. Även verksamhet 
som försvaret ansöker om kan vara befriad från krav på ytterligare redovisning av 
alternativ lokalisering. Detta beroende av om det utifrån försvarspolitiska, 
militärstrategiska eller ekonomiska skäl endast är den befintliga lokaliseringen 
eller ändrade verksamheten som skulle vara rimligt för att uppnå syftet med 
riksdagens och regeringens beslut. Beslutet huruvida den sökande får underlåta att 
redovisa alternativ till lokalisering fattas av tillståndsmyndigheten. Om en 
redovisning av alternativa platser saknas får den tillståndsprövande myndigheten 
kräva att en sådan sker. Ytterligare en situation som kan aktualiseras är de fall där 
den sökande vägrar att redovisa alternativa lokaliseringar, trots att sådana är 
möjliga. Myndigheten har då rätt att avisa ansökan såsom bristfällig. Om det trots 
allt skulle gå vidare till prövning kan det leda till att ansökan avslås, därför att 
hänsynsreglerna i MB 2 kap. inte är uppfyllda. Främst avses här lokaliserings-
regeln. Nollalternativet innebär att en redovisning skall ske för vad resultatet blir 
om verksamheten inte kommer till stånd. Då en jämförelse mellan huvud-
alternativet och möjliga lösningar skall kunna göras måste naturligtvis en 
redogörelse även innehålla uppgifter om samtliga alternativs miljöpåverkan. I 
motsats till alternativ lokalisering, skall nollalternativet alltid redovisas. 52 

• En icke teknisk sammanfattning av vad som avhandlas i de fyra föregående 
punkterna skall inrymmas i MKB:n.53 

                                                 
49 MB 6 kap. 7 § 1 st. p. 1 
50 MB 6 kap. 7 § 1 st. p. 2, Prop 1997/98: 45 del 2 s 62 samt Bengtsson m fl (2000) s 6:25 
51 MB 6 kap. 7 § 1 st. p. 3, A prop s 62 
52 MB 6 kap. 7 § 1 st. p. 4, A prop s 62 f 
53 MB 6 kap. 7 § 1 st. p. 5, A prop s 63 
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I fall där länsstyrelsen har beslutat att verksamheten kan antas medföra betydande miljö-
påverkan får även krav ställas på att andra jämförbara sätt att nå samma syfte redovisas. Detta 
sker i samband med att de alternativa utformningarna presenteras enligt fjärde punkten ovan. 
Med stadgandet andra jämförbara sätt54 avses andra möjliga alternativ till den planerade 
verksamheten.55 
 
Innehållskravet som MB ställer på MKB överensstämmer med kraven i artikel 5 samt bilaga 4 
i direktivet.56 De innehållskrav som listas riktar sig till verksamheter vars miljöpåverkan kan 
antas bli betydande. Då reglerna skulle implementeras i den svenska rätten ansåg regeringen 
att dessa skulle vara gällande för jämförbara svenska förhållanden, där betydande 
miljöpåverkan kunde komma i fråga. Vad däremot avsåg de situationer där en verksamhet inte 
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan skulle endast kraven fungera vägledande.57 I 
svensk rätt gäller sålunda att, för de verksamheter eller åtgärder vars miljöpåverkan inte kan 
antas bli betydande skall MKB:n bara omfatta de delar av innehållskravet som krävs för att 
syfet med MKB:n skall vara uppfyllt.  Arten och omfattningen av verksamheten eller åtgärden 
skall verka vägledande. Samtidigt pekar man också på att det är viktigt att kraven inte blir 
onödigt betungande för de mindre miljöpåverkande verksamheterna.58 
 
De områden som i MB inryms under rubriken ”Särskilda skyddade områden” i MB 7 kap. 
och omfattas av den prövning som avses i MB 7 kap. 28b-29 §§ omfattas av vissa speciella 
innehållskrav. De får aldrig sakna de uppgifter som behövs för en prövning enligt dessa 
bestämmelser. Vilket innebär att den MKB som endast upprättas för prövning enligt dessa 
paragrafer inte behöver innehålla mer än vad som behövs för att prövningen skall kunna ske.59 
 
3.4.1 Behandling av MKB 
 
Det åligger den myndighet eller domstol som har till uppgift att pröva verksamheten eller 
åtgärden att även ta ställning till huruvida MKB:n uppfyller kraven. I propositionen uttrycks 
att de har ett ansvar för att ärendena blir ordentligt utredda.60 En fristående bedömning, i 
förhållande till ansökan, skall göras av MKB:n. Ställningstagandet kan presenteras endera i ett 
särskilt beslut eller i samband med avgörandet i ärendet eller målet. Beslutet rörande MKB:n 
får inte överklagas särskilt.61 I propositionen framhålls att det nu inte finns tillräckliga skäl att 
införa någon möjlighet att överklaga särskilt. Det hänvisas bl.a. till tidsaspekten, risken att 
väntan ytterligare skulle förlängs medför dessutom en komplicering av systemet.62 Inte heller 
EG-direktivet innehåller några krav på att en MKB skall gå att överklaga särskilt. Detta får 
ske endast i samband med att ärendet eller avgörandet i målet överklagas. Då en ansökan 
avvisas, därför att MKB:n inte uppfyller kraven i MB 6 kap., får beslutet naturligtvis 
överklagas. I samband med att det aktuella målet eller ärendet överprövas så får självfallet 
även MKB:n överprövas.63  
 

                                                 
54 MB 6 kap. 7 § 2 st. 
55 A prop s 62 
56 A prop s 63 
57 Prop 1997/98:45 del 1 s 290 
58 Prop 1997/98:45 del 2 s 64 
59 Bengtsson m fl (2000) s 6:28  
60 Prop 1997/98:45 del 1 s 294 
61 MB 6 kap. 9 § 1 st., Prop 1997/98:45 del 2 s 65 f 
62 Prop 1997/98:45 del 1 s 296 
63 MB 6 kap. 9 § 1 st., Prop 1997/98:45 del 2 s 65 f 
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En MKB av godtagbar kvalitet är en processförutsättning enligt MB 22 kap. 1 § 2 st. 2 p. och 
2 §. Om den skulle befinnas otillräcklig och i behov av komplettering skall den sökande före-
läggas att avhjälpa bristen enligt MB 22 kap. 2 § 2 st. För att processen skall flyta så smidigt 
som möjligt är det viktigt att ett sådant meddelande sker så fort som möjligt. Myndigheten 
eller domstolen har möjlighet att själva avhjälpa fel och brister i MKB:n enligt MB 22 kap. 2 
§. Detta sker naturligtvis på den sökandes bekostnad. Då det gäller en MKB som skall ingå i 
en ansökan bör sådan hjälp från myndigheter bara ske i undantagsfall. Detta för att 
verksamhetsutövaren själv skall skaffa sig kunskap om de miljökonsekvenser som 
verksamheten kan resultera i, samt vilka åtgärder som skall vidtas för att undvika negativa 
konsekvenser.64 Även resultatet av samråd och yttranden enligt MB 6 kap. 4-6 och 8 §§ skall 
beaktas vid bedömningen av MKB:n.65 Detta överensstämmer till stor del med innehållet i 
direktivet66. 
 
Vad gäller tidpunkten för tillkännagivandet av en MKB, som bedömts vara godtagbar, nämns 
två möjligheter. Tillkännagivandet kan ske genom ett särskilt beslut under rättegången eller 
först vid avgörandet av målet eller ärendet. Lagrådet menar att omständigheterna får verka 
avgörande. Av särskild betydelse är om MKB:n möts av invändningar eller framstår som 
kontroversiell.67    
 
 
3.5 Praxis kring MKB 
 
Genom de fall som MöD haft att pröva har bl.a. synen på vad en MKB skall innehålla 
utvecklats. I rättsfallen nedan kommer att redogöras för situationer då innehållet befunnits 
vara såväl tillräckligt som otillräckligt, men även då MKB helt har saknats.  
 
Mål nr. 4880-01:68 En av de aktuella frågorna var huruvida MKB:n ansågs uppfylla 
innehållskraven, samt hur långtgående krav som kunde ställas på innehållet i en MKB vilken 
omfattade ett särskilt bevarandeområde.  
 
Handelsbolaget Hägerums Kvarn hade för avsikt att återuppta driften i ett nedlagt 
vattenkraftverk beläget i Virån. Med anledning av detta hade man ansökt hos MD om 
lagligförklaring av befintliga anläggningsdelar till Hägerums kraftverk. Vidare hade man 
ansökt om tillstånd dels att anlägga och bibehålla kraftverket med tillhörande anordningar, 
dels att avleda vatten till kraftstationen. I övrigt skulle man hushålla med vatten, inom ramen 
för regleringsamplituden och de vattenhushållningsbestämmelser som framgick av ansökan. 
MD, vid Växjö tingsrätt, lagligförklarade anläggningsdelar som utförts före den 1 januari i 
kraftverket, även MKB:n godkändes. Naturskyddsföreningen överklagade domen, och yrkade 
ogillande av tillståndsansökan. 
 
I MöD utvecklade parterna sin talan ytterligare. 
Naturskyddsföreningen anförde i huvudsak att det aktuella vattendraget Virån hade utpekats, 
av såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen i Kalmar län, såsom särskilt skyddsvärt 
avseende områdets höga naturvärden.  Regeringen hade dessutom antagit området som ett 
Natura 2000 område. Vidare pekade man på en rad brister i såväl ansökan som MKB:n i 

                                                 
64 Prop 1997/98:45 del 2 s 65 f 
65 MB 6 kap. 9 § 1 st. 
66 Artikel 8  
67 Prop. 1997/98:45 del 2 s 66 
68 Miljödomar Andra halvåret 2002 s 100 
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målet. Ansökan innehöll sakfel då handelsbolaget påstått att åfåran i historisk tid periodvis 
torrlagts. Naturskyddsföreningen hävdade att uppgiften inte var styrkt och att den kunde 
ifrågasättas. Vad gällde MKB pekades på en rad fel och brister. I huvudsak var den 
otillräcklig. Att tillåta en verksamhet, då redovisningen av konsekvenserna inte gjorts på ett 
tillfredställande sätt, skulle strida mot balkens formkrav. Verksamheten var bedömd att kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. Vilket innebar att alla uppgifter som framgick av MB 6 
kap. 7 § skulle ingå. I MKB:n saknades redovisning av planerad följdverksamhet. Den 
planerade verksamheten beskrevs inte heller tydligt vad avsåg lokalisering, utformning och 
omfattning. Vidare framgick inte åtgärder för att undvika, minska eller avhjälpa negativa 
effekter. Endast positiva omdömen om verksamheten förekom. Redovisningen av alternativa 
platser och utformning var otillräcklig. Något nollalternativ baserat på dagens förhållanden 
redovisades inte. MKB:n uppfyllde inte de innehållsmässiga krav som kunde ställas vid 
prövning omfattande ett Natura 2000-område. Slutligen skulle inte heller en drift i de former 
som bolaget ansökt om, svara mot kravet på erforderlig samhällsnytta. 
 
Hägerums Kvarn Handelsbolag anförde att huvudfåran periodvis fram till 1996 hade varit 
torrlagd. Länsstyrelsens krav skulle uppfyllas, vilket skulle förbättra den tidigare situationen. 
MKB hade upprättats i samråd med länsstyrelsen som hade gett besked om att MKB:n var 
tillräcklig för att bedöma påverkan på ett Natura 2000-område. Vidare utgick nollalternativet 
från 1996, vilket enligt handelsbolaget var rätt. Att behandla annat än det nu aktuella företaget 
och dess följdverkningar var inte möjligt. Det var omöjligt att ta sikte på verksamheter som 
kunde bli aktuella i framtiden. Vad gällde MKB:ens beskrivning av lokalisering, utformning 
och omfattning var detta väl genomfört. Handelsbolaget menade att den verksamhet som de 
ansökt om var nyttig ur samhällssynpunkt, då den skulle hjälpa till att minska 
växthuseffekten. Nyttan skulle dessutom vida överstiga det intrång som skulle bli resultatet av 
verksamheten. Bolaget konstaterade slutligen att de närboende ställt sig positiva till projektet. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Fiskeriverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Oskarshamns 
kommun samt Kristdala Samhällsförening yttrade sig.  
 
Länsstyrelsen ansåg att MKB:n uppfyllde ställda innehållskrav, även enligt den nya lydelsen 
av MB. Vidare hävdade man att det ansökta projektet skulle förbättra den biologiska 
mångfalden, genom föreskrivande av villkor rörande minimivattenföring och 
fiskvandringsväg. Slutligen hade den inventering som länsstyrelsen genomfört på platsen visat 
att det skyddade området inte skulle komma att påverkas negativt. Fiskeriverket ansåg att en 
närmare undersökning borde ske i syfte att fastställa påverkan på fiskbeståndet. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anförde i huvudsak att MKB var otillräcklig. Samhällsföreningen var å 
sin sida odelat positiv till projektet.  
 
MöD konstaterade inledningsvis att länsstyrelsen funnit att verksamheten skulle kunna 
medföra betydande miljöpåverkan, dels utifrån att verksamheten hade omnämnts i 
förordningen och dels utifrån lokalisering samt dess karaktäristiska egenskaper. Detta innebar 
att det fanns vissa stipulerade minimikrav. Vidare fortsatte domstolen att konstatera att ett 
särskilt bevarandeområde förutsatte att MKB:n innehöll de delar som behövdes för 
prövningen. Domstolen fann att det nollalternativ som presenterats i MKB:n utgick från ett 
förhållande som inte var styrkt. Den korrekta jämförelsen skulle ha skett utifrån dagens 
förhållanden. Slutsatsen blev att MKB:n var ofullständig vad avsåg nollalternativet. Vidare 
konstaterade MöD att den nu i målet upprättade MKB inte tog sikte på en prövning enligt 
bestämmelserna för ett Natura 2000-område. En redovisning av livsmiljön för de vilda djur 
och växter som skulle skyddas i området saknades i stora stycken. Detta medförde att den 
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planerade verksamheten inte kunde bedömas med avseende på konsekvenserna för det syfte 
som områdesskyddet avsåg.  
 
MöD fann sammanfattningsvis att MKB:n innehöll sådana brister att en prövning av 
tillåtligheten, av den sökta verksamheten, inte kunde ske på befintlig grund. MD:s dom 
undanröjdes, målet återförvisades för fortsatt behandling. 
 
Mål nr. 3136-01:69 I detta fall aktualiserades två frågor, avsaknaden av en MKB samt att inget 
tidigt samråd ägt rum. 
 
Villaföreningen Västra Lugnet i Ronneby hade ansökt hos MD, vid Växjö tingsrätt, om 
förnyat tillstånd för bortledande av vatten för bevattningsändamål. MD hade avvisat 
föreningens ansökan, då den var ofullständig. Inget tidigt samråd hade ägt rum och en MKB 
saknades. Då domstolen anmodat föreningen att bl.a. inkomma med en MKB hade en 
skrivelse sänts in. I den inkomna skrivelsen hade man, som MKB, hänvisat till en 
tillståndsdom från 1980. MD konstaterade, med stöd av förarbetena, att arbetet med att ta 
fram en MKB skall vara en integrerad del av arbetet vilket skall leda fram till en ansökan. 
Vidare sa domstolen att ett samråd skall hållas i god tid innan ansökan och MKB upprättas. 
Domstolen påpekade att en korrekt upprättad MKB är en processförutsättning för ansökan i 
ett ansökningsmål. Då den föreliggande MKB:n innehöll sådana brister ansåg sig domstolen 
förhindrad att ta upp ansökan till prövning. Föreningen skulle således inte åläggas att, enligt 
MB 22kap. 2 § 2 st., avhjälpa bristerna. Ansökan skulle avisas med stöd av RB 42 kap. 4 §. 
Det förelåg rättegångshinder. 
 
MöD konstaterade inledningsvis att domstol, enligt MB 22 kap. 2 § 2 st., skall förelägga den 
sökande att avhjälpa bristerna, om den finner att MKB är ofullständig. Om den sökande inte 
följer föreläggandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för 
prövning får domstolen avvisa ansökan. MöD fann, i likhet med MD, att den ansökan som 
föreningen ingav var ofullständig vad gällde såväl det faktum att inget tidigt samråd hade 
skett samt avsaknaden av MKB. Frågan var om bristerna, med utgångspunkt i det enskilda 
fallet, varit så allvarliga att de kunde avvisas utan att den sökande först förelagts att avhjälpa 
dessa? Ett tidigt samråd var, konstaterade domstolen, en viktig komponent i inledningen av 
den process som skall leda fram till ett beslut i ärendet. Det skall initieras på ett mycket tidigt 
stadium. Det tidiga samrådet bedömdes vara särskilt viktigt då det handlade om en 
verksamhet vars miljöpåverkan kunde antas bli betydande. MöD fann dock, avseende 
avsaknaden av tidigt samråd, att det i detta fall knappast var fråga om en verksamhet som 
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta i kombination med det faktum att 
länsstyrelsen inte hade haft något att invända mot ansökan medförde att domstolen slöt sig till, 
att det uteblivna samrådet inte i sig utgjorde skäl att avvisa föreningens ansökan. 
Villaföreningen borde ha getts tillfälle att genomföra samrådet och därefter komplettera 
ansökan. Vad gällde avsaknaden av MKB uttalade MöD att upprättandet av en MKB var en 
integrerad del av arbetet fram till ansökan. Ett arbete vars uppgift bl.a. var att upptäcka 
kunskapsluckor och att ge allmänheten möjlighet att påverka processen. Avsaknaden av en 
MKB var allvarlig. Domstolen konstaterade att ansökan hade brister som inte kunde 
avhjälpas. Bristerna var så allvarliga att ansökan kunde avvisas, men domstolen valde att 
utveckla sitt resonemang. Där konstaterades att det förut nämnda gällde om det var en 
verksamhet vars miljöpåverkan kunde antas bli betydande. Den vattenverksamhet som 
föreningen sökt tillstånd för kunde knappast betraktas som annat än mindre betydande. Detta i 
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sin tur medförde att den MKB som skulle ingå i föreningens ansökan inte omfattades av så 
långtgående innehållskrav. Därmed torde inte de brister som ansökan uppvisade vara av sådan 
art att den skulle avvisas utan möjlighet till avhjälpande.  
 
MöD beslutade att målet skulle återförvisas till MD för fortsatt behandling. Målet skulle inte 
avvisas förrän villaföreningen fått ytterligare förelägganden om ett avhjälpande av bristerna 
och därmed inkomma med en godtagbar MKB. Samt att genomföra det tidiga samrådet och 
komplettera ansökan på avsett vis.  
 
Beslutet grundades på att verksamhetens miljöpåverkan bara torde inverka på miljön i mindre 
omfattning och därmed skulle inte den mindre omfångsrika MKB som krävdes i detta fall vara 
beroende av att upprättas i ett tidigt skede.  
 
Helt kort kommer även att redogöras för Mål nr. 2980-00.70 Företaget Norrenergi AB hade av 
MD fått tillstånd att vid värmeverket i Solna kommun producera fjärrvärme och fjärrkyla, 
tillståndet var villkorat.71 Såväl företaget som länsstyrelsen hade överklagat domen. 
Norrenergi AB yrkade att ett av villkoren i tillståndet skulle mildras. Länsstyrelsen och sin 
sida yrkade i första hand på att målet skulle återförvisas till MD, då MKB:n innehöll brister i 
redovisningen av miljökonsekvenserna. Företaget hade inte tillräckligt redovisat vilka de 
globala miljökonsekvenserna skulle bli om bränslebyte skedde i en av pannorna. 
 
MöD konstaterade att de uppgifter som länsstyrelsen efterfrågade inte var av sådant slag att de 
hade någon avgörande betydelse för prövningen i målet. Kostnaderna skulle inte heller stå i 
rimlig proportion till nyttan av en sådan utredning. MKB befanns uppfylla sitt syfte som 
beslutsunderlag.  
 
3.5.1 Korta slutsatser kring praxis  
 
I de refererade rättsfallen kan vi konstatera att det är tre huvudsakliga delar som kommit upp 
till behandling. Det rör sig om hur långtgående krav som är skäliga att ställa på innehållet, vad 
som skall ingå i en MKB som omfattar ett Natura 2000-område samt vad avsaknaden av 
MKB och tidigt samråd betyder.  
 
Av särskilt intresse är rättsfallet kring vattenkraftverket i Virån. Här handlade det om vad som 
bör ingå i en MKB som omfattar ett Natura 2000-område. Frågan om vad som skall ingå har 
lämnats öppen i såväl lagtext som förarbeten. Det enda stöd som finns är stadgandet att den 
skall innehålla vad som krävs för att bedömningen skall kunna ske. I sin dom visade MöD på 
vad som kunde krävas av en sådan MKB. Dessa områden skyddar som bekant värdefulla djur 
och växter. Domstolen slog fast att en redovisning av livsmiljön för de vilda djur och växter 
som skulle skyddas saknades. MöD visade med detta avgörande att om en bedömning av 
inverkan på området skall kunna ske på ett tillfredställande sätt så måste redovisningen av det 
skyddsvärda ske på ett tydligt sätt. 
 
Av intresse i fallet med Villaföreningen Västra Lugnet är den roll som avsaknaden av MKB 
och tidigt samråd medför. Ytterligare en fråga aktualiseras i målet, nämligen om detta 
utgjorde en sådan brist att ärendet skulle avvisas utan möjlighet till komplettering. 
Avsaknaden av tidigt samråd och MKB är inte helt betydelselösa. MöD konstaterade att dessa 

                                                 
70 Miljödomar första halvåret 2002 s 69 
71 I detta referat kommer jag att begränsa mig till de delar som handlar om MKB:n, rättsfallet är i sin helhet är 
ganska omfattande vad avser utsläppskraven. 
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delar var viktiga i en ansökan, och om en ansökan ansågs så bristfällig att den inte kunde ligga 
till grund för prövning hade MD rätt att avvisa ärendet. Domstolen konstaterade emellertid att 
innan en ev. avvisning av ärendet sker så måste en bedömning av förhållandena i det enskilda 
fallet göras. Resultatet av detta blev att då verksamheten knappast kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan och då länsstyrelsen godkänt ansökan, så fann MöD att ärendet inte 
skulle ha avvisats utan möjlighet till komplettering. Av detta framgår tydligt att domstolen 
följer den stadgade skillnaden på verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli betydande 
och de som inte kan. I det aktuella ärendet har man valt att se situationen på följande sätt, då 
påverkan inte är betydande finns det heller inte skäl att ställa alltför långtgående krav på 
verksamhetsutövaren. Denne får, trots att bristen betecknas som allvarlig, en möjlighet att 
komplettera då miljöpåverkan av projektet inte bedöms bli betydande. 
 
Slutligen något om vilket innehåll som är skäligt att kräva. I fallet med Norrenergi AB hade 
länsstyrelsen riktat långtgående krav mot företaget. Företaget skulle ha redogjort för de 
globala miljökonsekvenserna av ett bränslebyte i en värmepanna skulle ha inneburit. MöD 
konstaterade i sin dom att uppgifterna i fråga inte hade någon avgörande betydelse för 
prövningen i målet. Även kostnaderna bedömdes som allt för höga. Med detta avgörande drog 
domstolen en gräns för rimlighetskraven, dessa begränsades till vad som hade betydelse för 
prövningen i målet. Sålunda måste det som behövs för prövningen betraktas som skäliga krav. 
Ytterligare en aspekt som måste vägas in är den kostnad som uppkommer för att redovisa 
informationen.  
 
 
3.6 Allmänhetens möjligheter 
 
Ett av de bakom liggande syftena med MKB är att få en offentlig redovisning av den inverkan 
en avsedd verksamhet eller åtgärd kan få på människors hälsa, på miljön samt på 
hushållningen med naturresurser. Även vilka motiv och avvägningar som ligger till grund för 
projektet skall presenteras.72 För att möjliggöra ett offentligt förfarande, dvs. offentliggörande 
genom kungörande av MKB samt av domar och beslut i mål och ärenden där en MKB ingått i 
beslutsunderlaget, finns regler kring kungörandet av dessa ting i MB. Ansökan och MKB 
skall hållas tillgängliga för allmänheten. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att yttra sig 
över både ansökan och MKB:n innan målet eller ärendet prövas.73 I EG-rätten uppställs krav 
på att medlemsstaterna säkerställer att allmänheten har tillgång till varje tillståndsansökan och 
MKB, samt att man har tillfälle att yttra sig innan tillstånd ges.74 
 
En kungörelse om en MKB skall alltid utfärdas i mål och ärenden hos länsstyrelse eller 
miljödomstol som rör miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Kungörandet skall ske 
tillsammans med kungörelse om ansökan enligt MB 19 kap. 4 § eller 22 kap. 3 §. I andra mål 
och ärenden behöver MKB bara hållas tillgänglig för allmänheten då en betydande 
miljöpåverkan är att påräkna.75 
 
I MB anges som en förutsättning för kungörande av en MKB, i andra fall än miljöfarlig 
verksamhet och vattenverksamhet, att det rör sig om en verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.76 Formuleringen kan antas tyder på att det skall ske en 

                                                 
72 Prop 1997/98:45 del 1 s 293 
73 MB 6 kap. 8 §, Bengtsson B m fl (2000) s 6:31 
74 artikel 3  
75 Prop 1997/98:45 del 2 s 64 
76 MB 6 kap. 8 § 1 st. 
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bedömning som är självständig utifrån den som länsstyrelsen gör då den fastställer 
verksamhetens status i frågan. Begränsningen är gjord med hänsyn till det orimliga ur 
handläggningssynpunkt i att kungöra alla mål och ärenden. Vidare finns inte heller stöd i EG-
direktivet för detta.77  
 
Genom vår grundlagsskyddade offentlighetsprincip är MKB allmänna handlingar, utom i 
delar som kan sekretessbeläggas t.ex. affärsförhållanden.78 Detta medför naturligtvis att även 
de MKB:s som inte kungörs för allmänheten, är tillgängliga och att synpunkter på dessa får 
framföras. 
 
 
3.7 Beaktande av internationella förhållanden 
 
Vid en del verksamheter eller åtgärder påverkas länder utanför Sverige. Även dessa 
situationer finns reglerade. Då en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
i ett annat land är Sverige skyldigt att informera det drabbade landet.79 Skyldigheten är strikt 
på så sätt att det inte spelar någon roll om landet är EU-medlem eller ansluten till 
Esbokonventionen. De stater och den allmänhet som berörs skall beredas möjlighet att delta i 
ett samrådsförfarande kring ansökan och miljökonsekvensbedömningen.80 Ansvarig 
myndighet för detta är Naturvårdsverket om inte regeringen beslutat att annan myndighet skall 
fullgöra uppdraget. Naturvårdsverket, om inte annan ålagts uppgiften, skall ha sambands 
funktion och lämna samt ta emot underrättelser kring det aktuella projektet. Myndigheter har 
en anmälningsplikt till Naturvårdsverket gällande verksamheter eller åtgärder som kan 
påverka andra länder.  
 
Införandet av dessa bestämmelser i svensk rätt harmonierar med såväl EG-rätten som Esbo-
konventionen. Sveriges förhållande till andra länder påverkas inte bara av EG-rätten, 
Esbokonventionen har även den en funktion. Bindningen till konventionen är, som ovan 
antytts, dubbel.81 Den svenska regleringen går utanför såväl den EG-rättsliga som 
Esbokonventionen. Svensk rätt stipulerar att alla länder som kan antas påverkas av en 
verksamhet, vars miljöpåverkan kan förmodas vara betydande, skall informeras samt inbjudas 
att medverka i processen.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Bengtsson B m fl (2000) 6:30 
78 Prop 1997/98:45 del 1 s 293 
79 MB 6 kap. 6 § 
80 Prop 1997/98:45 del 2 s 61 
81 Se ovan kap 2.3 
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Kapitel 4 
- MKB i tillämpning - 

 
 
 
 
4.1 Inledning 
 
Jag har i detta kapitel för avsikt att presentera MKB-verktyget utifrån den uppfattning som 
tillämparna har. Som jag inledningsvis nämnt 82 har jag valt att skicka ut en enkät via e-post 
till samtliga länsstyrelser i Sverige.83 Länsstyrelsen i Norrbottens län valde jag i stället att 
besöka och på så sätt kunna ställa mer detaljerade frågor84. Resultatet har jag valt att 
presentera anonymt.  
 
I kapitlet kommer jag att presentera de stora frågorna som länsstyrelserna pekat på. 
Synpunkter på hur MKB-förfarandet skulle kunna förbättras i framtiden, samt de eventuella 
risker som är förknippade med att göra dessa ändringar kommer att presenteras i ett eget 
kapitel.  
 
 
4.2 Uppfattningen om MKB 
 
Tanken är som bekant att MKB skall leverera ett väl genomarbetat beslutsunderlag som kan 
hjälpa tillståndsgivande myndighet vid det beslut som skall fattas. MKB-konceptet innehåller 
såväl för- som nackdelar. Den största fördelen med MKB-konceptet är utan tvivel den 
information om projektet som redovisas. En fullständig MKB innebär ett gott beslutsunderlag. 
Den förser beslutsfattande myndighet med information som hjälper till att ta beslut rörande 
ev. tillstånd. Av de som svarat anser samtliga att den största fördelen med MKB-förfarandet är 
att det ger en strukturerad och formaliserad process. Där finns klara riktlinjer för 
tillvägagångssätt och innehåll, dvs. så länge det rör sig om en verksamhet som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Ur myndighetens perspektiv är man dock inte odelat positiv, mycken kritik riktas främst mot 
innehållet och samrådsförfarandet. Även tidsåtgången har fått viss kritik. Framförallt handlar 
kritiken, som riktats mot MKB-konceptet, om bristande kvalité, oklarheter om varför 
dokument skall utformas på angivet sätt. 
 
Jag vill påpeka att någon jämförelse mellan olika delar av landet inte sker, då det svars-
underlag som jag fått in inte täcker hela landet. Det har heller aldrig varit min avsikt att göra 
denna jämförelse.  
 
 

                                                 
82 Se ovan kap 1.1 
83 se bilaga 1 
84 se bilaga 2 
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4.2.1 Samråd och samspel 
 
Majoriteten av de svarande anser att det tidiga samrådet som skall ingå i alla verksamheter 
och åtgärder oavsett art är bra. Som de två starkaste argumenten för detta förfarande betonas 
dels den tidiga styrning som kan ske av projektet och dels det faktum att allmänheten har en 
möjlighet att komma till tals och tidigt få insyn i processen. Ett flertal av länsstyrelserna 
upplever att verksamhetsutövarna är positiva till den kontakt som sker med myndigheten. Det 
tidiga samrådet är en tillgång i processen som bl.a. medverkar till att man har kunnat klargöra 
vad MKB:n skall innehålla samt att olika motstående intressen tydliggjorts och kunnat lösas 
på ett smidigt sätt. Vad gäller det utökade samrådet är man inte lika positiva som till det 
tidiga. I svaren framkommer ofta åsikten att tidsåtgången blir onödigt lång, eftersom 
verksamhetsutövaren förväntas ta kontakt med myndigheter och organisationer som kan antas 
vara berörda. De myndigheter som skall kontaktas då ett utökat samråd krävs redogörs för i 
propositionen. 85 Länsstyrelserna märker att berörda myndigheter, sällan svarar verksamhets-
utövaren. Detta upplevs som ett problem, då bl.a. förtroendet för MKB-processen 
undermineras. 
 
Efter det tidiga samrådet har länsstyrelsen att besluta huruvida en verksamhet eller åtgärd kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. En av de svarande ansåg att beslutet om 
betydande miljöpåverkan togs alldeles för tidigt i processen. Självkritiskt konstaterade man att 
detta ledde till att beslut om betydande miljöpåverkan fattades på alldeles för lösa grunder. 
Uppfattningen var att beslutet bara fattades för säkerhets skull. 
 
Länsstyrelserna pekar på att ett av syftena med MKB-förfarandet är att allmänheten skall få 
insyn i processen. Ett problem är dock att allmänheten inte nyttjar denna möjlighet fullt ut, 
vilket man anser är olyckligt. Man tycker sig kunna se en skillnad i deltagandet från 
allmänhetens sida beroende av projektets art. Vid t.ex. vägärenden är uppslutningen från 
allmänheten som regel god. Då det däremot handlar om ärenden som rör miljöfarlig 
verksamhet är allmänheten oftast sämre på att medverka. När verksamhetsutövaren kallar till 
särskilda möten med allmänheten i syfte att engagera dessa i processen blir inte heller 
uppslutningen så god. Länsstyrelserna uppger att ett skäl till allmänhetens svaga deltagande 
kan vara att det helt enkelt rör sig om för svåra detaljer, t.o.m. den icke tekniska 
sammanfattningen i MKB-dokumenten anses ofta vara för svår att förstå för folk i allmänhet. 
På mindre orter där den planerade verksamheten eller åtgärden företas av ett tongivande 
företag är det även vanligt att kritik mot det planerade projektet lyser med sin frånvaro. 
 
Allmänhetens deltagande är alltså i de flesta fall litet, vilket leder till att dess tänkta inflytande 
också blir litet. Om man engagerar sig handlar det ofta om frågor vars påverkan är mindre 
som t.ex. buller, projektets art styr sålunda allmänhetens deltagande. Länsstyrelserna 
konstaterar att i de situationer då allmänheten deltagit har det överlag fungerat bra. 
Samrådsförfaranden kan fungera som ventiler och reglera konflikter på ett smidigt sätt. 
Däremot kan allmänhetens deltagande, om det inte sköts på lämpligt sätt, resultera i en 
fördröjning av processen. Ur demokratisk synvinkel så upplevs det som mycket viktigt att 
allmänheten ges möjligheten att påverka processen. 
 

                                                 
85 Se ovan kap 3.3.2 
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4.2.2 Innehållet 
 
Trots att länsstyrelserna anser att förfarandet ger en formaliserad process, där riktlinjer finns, 
och det därigenom borde vara möjligt att upprätta fullständiga MKB anmärker man trots allt 
på innehållet i flera av de MKB-dokument som man tagit del av. Visserligen följer de tänkta 
verksamhetsutövarna innehållskraven men utan att alltid veta varför olika komponenter skall 
presenteras i MKB:n. Denna okunskap leder till att samtliga punkter enligt innehållskraven 
finns med, men är presenterade på ett väldigt ytligt sätt. Det förekommer stora skillnader 
innehållsmässigt, avseende både kvalité och kvantitet, samt hur projektet redovisas. Det är 
framförallt effekter och konsekvenser av verksamheten eller åtgärden som redovisas på ett 
alltför ytligt sätt. Detta bidrar i sin tur till att det bedömningsunderlag MKB:n skall bidra med 
helt enkelt blir så svagt att det saknas underlag för att göra en bedömning av miljöpåverkan 
och konsekvenser. Ytterligare ett resultat av denna brist är att det ofta uttrycks saker i 
dokumentet som saknar stöd i MKB:n och därmed inte kan verifieras. En positiv aspekt av 
MKB är trots allt den formaliserade processen och att relevanta frågor blir behandlade och 
belysta i ett tidigt skede av processen. 
 
Med MB fördes nya områden att beakta in i processen. Bland dessa märks energianvändning, 
transporter, återanvändning, hushållning m.m. Dessa har komplicerat processen för 
länsstyrelserna. Man uppger att det vanligen sker en dålig redovisning av dessa aspekter från 
verksamhetsutövarens sida. Myndigheten å sin sida är osäker då det gäller redovisningen och 
hanteringen av dessa områden. Det är vanligt att de ”traditionella” miljöeffekterna redovisas 
på ett betydligt klarare sätt. Resursanvändning och hushållning hör till de moment som ofta 
inte redovisats på ett tillfredställande sätt för det enskilda projektet.  Detta bidrar till att 
MKB:n inte ställer den helhetsbild som krävs, för att den skall kunna ligga till grund för en 
ansökan.  
 
Ett MKB-dokument utgör en partsinlaga. Detta är något som framgår tydligt på främst två 
sätt. Verksamhetsutövaren har, förutsatt att det är en god MKB, fått en bra inblick i sitt eget 
projekt och därigenom förankras det också bättre hos denne. Det negativa är att det är just en 
partsinlaga. Det är ovanligt att det rör sig om en opartisk handling. Från länsstyrelsehåll 
uppger man att MKB-dokumentet vanligen är en partisk handling. I en del fall liknar det 
nästan reklam för projektet. Kvalitén på dokumentet i detta avseende är alltså inte alltid vad 
den borde vara. Ytterligare en aspekt, gällande kvalitén, är det faktum att den kan variera 
kraftigt från dokument till dokument. Detta trots den standardisering86 som balken innehåller. 
Från myndighetshåll menar man att det är av betydelse vem som har upprättat MKB:n. Då 
verksamhetsutövaren själv står bakom hela dokumentet uppvisar det inte sällan brister i såväl 
innehåll som utförande. Den sökande drabbas vanligen av projektoptimism. Ofta anser man 
att allt är belyst på ett tydligt sätt, och att det inte finns mer att göra.  Förhållandet förändras 
då den sökande har tagit hjälp av konsult på området. MKB får en annan utformning och 
innehållet ändrar karaktär, allt som oftast är det i dessa fall fråga om en relativt opartisk 
beskrivning. 
 
Även redovisningen av alternativa lösningar möter protester. Vid prövning av såväl befintliga 
som planerade verksamheter och åtgärder föreslås sällan några alternativ avseende såväl 
lokalisering som utformning. I den mån redovisning av alternativ presenteras är dessa ofta 
bristfälliga, miljökonsekvenser av alternativ presenteras otillräckligt. Länsstyrelserna upplever 

                                                 
86 MB 6 kap. 7 §  
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att tyngdpunkten i redovisningen ligger på konsekvenser för teknik och ekonomi. Den 
miljömässigt bästa lösningen väljs inte som huvudalternativ. Ekonomin tycks styra och det 
alternativ som är det bästa ur ekonomisk synvinkel för verksamhetsutövaren väljs. Ofta tycks 
det vara så att en lösning redan är bestämd och verksamhetsutövaren därigenom inte har för 
avsikt att presentera, eller ens överväga andra alternativ. Det borde vara möjligt för denne att 
presentera alternativ i större utsträckning än vad som sker i dag. Från myndighetshåll menar 
man att den dåliga redovisningen av alternativ och konsekvenser för dessa får till följd att det 
inte är möjligt att ur miljösynpunkt jämföra alternativen. Alternativredovisningen som den i 
många fall ser ut i dag är inte användbar som beslutsunderlag.  
 
Majoriteten av de svarande ansåg att ett naturligt resultat av de ovan nämnda bristerna är att 
det snarare anses vara regel än undantag att kompletteringar måste krävas in. Detta är ett 
irritationsmoment som även bidrar till att fördröja processen.  
 
 
4.3 Tankar för framtiden 
 
Ur den undersökning jag har genomfört under uppsatsskrivandet och genom de egna tankar 
som väckts har jag funnit tre huvudsakliga områden att förändra för framtiden.  Dessa är det 
dubbla samrådsförfarandet, bristande kunskap hos verksamhetsutövarna och allmänhetens 
deltagande.  
 
Dagens system med ett dubbelt samrådsförfarande möter kritik, inte bara från 
verksamhetsutövarna, utan även från länsstyrelserna. Så gott som alla svarande upplever 
dagens system som en försvårande omständighet i processen, många upplever en onödig 
tidsspillan. I de enkätsvar som jag har fått presenteras tankar om att slå samman samråden till 
ett enda. Detta vore en god lösning för att komma åt problemet. Förutsättningen måste dock 
vara att processen inte tappar den demokratiska aspekten, dvs. allmänhetens möjlighet att 
komma till tals. Resultatet av en ev. sammanslagning får inte heller bli att 
verksamhetsutövaren förlorar möjligheter att inhämta ytterligare synpunkter. Inte heller 
miljön får åsidosättas. Detta är något som även länsstyrelserna anser måste bevaras, 
samrådsförfarandet anses generellt som en viktig del i MKB-processen.  
 
I syfte att komma åt de upplevda problemen med dagens förfarande bör de formella kraven 
ändras så att endast ett samråd för samtliga verksamheter införs, oavsett de kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. Kraven bör emellertid skilja sig något beroende på 
verksamhetens art, syfte etc. För de verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli betydande 
skall reglerna däremot föreskriva ett formaliserat förfarande. Här i skall bl.a. ingå 
bestämmelser med information om vilka verksamhetsutövaren skall samråda med. De 
verksamheter vars miljöpåverkan inte kan antas bli betydande bör omfattas av ett mindre 
formaliserat förfarande. Här kunde kraven på antalet parter i samrådet anpassas efter 
verksamheten. Detta skulle innebära att i lindriga fall kunde samrådet endast omfatta 
länsstyrelsen.  
 
I undersökningen framförde länsstyrelserna synpunkter på innehållet och kvalitén i MKB-
dokumenten, den ansågs ofta vara bristfällig. Resultatet blir naturligtvis att dokumenten måste 
kompletteras, något som förorsakar onödigt dröjsmål. Den huvudsakliga orsaken angavs vara 
den kunskapsbrist som verksamhetsutövarna har. Okunskapen handlar främst om hur 
innehållet skall utformas men även om varför de olika delarna skall ingå. För att komma till 
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rätta med den bristande kunskapen finns ett antal möjligheter, det handlar bl.a. om utbildning 
och konsulthjälp.  
 
En möjlig väg att komma åt kunskapsbristen är via utbildning. Utbildningsfrågan kan hanteras 
dels genom krav på utbildning och dels genom att företagen på frivillig väg förmås öka 
kompetensen. Utbildningen bör vara en del i företagens miljöarbete. Att på frivillig väg skaffa 
erforderlig kunskap fordrar någon form av upplevd vinst för företaget. Genom att använda 
miljöarbetet i sin marknadsföring har företagen en möjlighet att ”motivera” sig själva. Företag 
med miljöprofil röner ofta positivare respons från kunder.87 Ytterligare en möjlighet är att 
staten går in med medel till utbildningskostnaden. På detta sätt skulle företagen kunna 
motiveras att själva skaffa sig kunskapen utan att investera allt för stora summor. Frågan om 
frivillig utbildning är till viss del kopplad till frågan om miljöcertifiering. Certifierade företag 
tycks arbeta med miljön på ett djupare plan, länsstyrelserna vittnar om att de företag som valt 
att miljöcertifiera sig betydligt oftare inkommer med bra MKB-dokument. Poängen är att om 
företaget valt att certifiera sig har ett miljöarbete initierats på företaget, vilket är en god grund 
för fortsatt arbete. Något som i sin tur leder till att frivillig kunskapsinhämtning kan ske på ett 
betydligt smidigare sätt där verksamhetsutövaren har en förståelse för varför dessa kunskaper 
behöver inhämtas. Att söka nå frågan om utbildningen med krav är också en möjlighet. Redan 
i dag finns möjligheter till branschvis utbildning rörande MKB. En möjlig lösning vore att 
kräva att samtliga verksamhetsutövare genomgick dessa utbildningar för sin respektive 
bransch.  
 
Ytterligare ett alternativ för att komma åt den bristande kvalitén på MKB-dokumenten är 
konsulthjälp. Länsstyrelserna har uttryckt sig positivt om de MKB-dokument som är 
upprättade av eller i samråd med konsult. I de inkomna svaren har det dock även framkommit 
att kvalitén på konsulterna skiftar. En möjlighet vore att införa ett system i Sverige liknande 
det som finns i andra länder där myndighet utsett vilket företag som skall upprätta MKB:n 
bland ett antal auktoriserade MKB-företag. Lösningen som sådan vore god, då 
verksamhetsutövarna oavsett kunskapsnivå skulle ha en möjlighet att upprätta fullödiga 
MKB-dokument. Från de länsstyrelser som svarat har framkommit att de sökande 
verksamhetsutövarna ibland önskat att myndigheten kunde engagera sig i processen och 
fungera som en resurs kring upprättandet. Ett införande av bestämmelser som reglerar ett 
gemensamt arbete mellan länsstyrelse och verksamhetsutövare. Detta skulle sålunda i det 
närmaste handla om en slags konsultroll. En sådan lösning vore inte tilltalande då det skulle 
innebära att myndigheten hamnade i nyss nämnda konsultroll. Detta skulle medföra att 
kopplingen till projektet blev för stark. 
 
En slutlig synpunkt för framtiden är hanteringen av allmänhetens deltagande. Problemet med 
denna del är framförallt avsaknaden av deltagande. Orsaken till detta anges vara det faktum 
att ärendena ofta är för komplicerade för gemene man. Allmänhetens medverkan är viktig inte 
minst ur demokratisk synvinkel. Vad som skulle behöva åtgärdas i detta sammanhang är 
informationen, det är tydligt att ju enklare projekt desto större uppslutning. Länsstyrelserna 
uppgav att den icke tekniska sammanfattningen i många fall är för komplicerad. En möjlig 
väg vore att arbeta för en ytterligare förenkling av den icke tekniska sammanfattningen.  
 
 
 
 

                                                 
87 Dobers och Wolf (1997) s.94  
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4.3.1 Vilka risker medför eventuella förändringar  
 
Kring de förslag till förändringar som presenterats ovan finns synpunkter. MKB-konceptet 
inrymmer delar, vilka är grundläggande i processen. Framför allt handlar det om 
miljöaspekten och det demokratiska perspektivet. Förändringar i regleringen och hanteringen 
av MKB får inte ske på ett sådant sätt att dessa sidor av MKB äventyras. Ett av målen med 
MB är trots allt att främja en hållbar utveckling som skall syfta till att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  
 
Att ändra dagens samrådsförfarande är en nödvändig lösning för att effektivisera MKB-
processen. Förändringen medför emellertid risker såväl för den demokratiska aspekten som 
den miljömässiga. I dagens läge har allmänheten möjlighet att yttra sig, både vid det tidiga 
samrådet och vid det utökade. En förändring innebär naturligtvis att möjligheten krymper. 
Trots att allmänhetens deltagande i processen i dag är relativt lågt så är det ändå väsentligt att 
deras rätt till deltagande inte beskärs i allt för stor omfattning. Vad gäller miljön är den mest 
uppenbara risken att möjligheter till värdefull information från utomstående går förlorad. 
Samråden är en kunskapsprocess, där såväl myndigheter som verksamhetsutövare skall ha en 
möjlighet att utbyta åsikter kring projektet. Vid förenklingar av samrådsförfarandet är det 
viktigt att detta led inte beskärs då väsentliga miljöfrågor kan lyftas fram. De verksamheter 
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan har idag ytterligare ett tillfälle att 
kommunicera miljörisker med berörda parter. Nya regleringar måste sålunda innehålla tydliga 
riktlinjer om vilka som skall ingå och hur samrådet skall ske. Detta så att processen blir så 
effektiv och säker som möjligt. Om sådana regleringar införs och dagens uppdelning av 
verksamheter beroende på dess miljöpåverkan fortgår, är risken minimal att verksamheter 
med betydande miljöpåverkan skulle slippa genom alltför lindrigt. 
 
Oavsett om verksamhetsutövarna utbildas p.g.a. krav eller på frivillig väg uppnås med största 
sannolikhet en ökad kunskapsnivå, vilket skulle resultera i MKB-dokument som höll god 
kvalité. Frågan är vilken av lösningarna som skulle medföra en långsiktigt god lösning? 
Verksamhetsutövarna bör inte bara förstå hur de skall upprätta MKB, utan även varför den 
utförs. Om kompetensen inhämtats på frivillig väg torde det innebära att företaget redan 
arbetar med miljön och därmed en vilja att lära sig och skaffa ökad förståelse. Miljövinsten 
blir endast halv om förståelsen saknas, detta eftersom en del av syftet med MKB är att få 
verksamhetsutövaren att tänka efter före. Om företaget har ett miljöarbete och även ett 
intresse för detta kommer de också att ha en annan förståelse för det planerade projektet. Då 
det gäller att lösa kompetens problemet hos företagen med krav på branschvis utbildning är 
det egentliga hindret kvalitén på denna utbildning. Länsstyrelserna menade att just kvalitén på 
dessa utbildningar var av varierande art. Förutsatt att brister på detta område kan korrigeras är 
det ett tänkbart alternativ i syfte att öka kompetensen hos företagen.  
 
Den förmodligen säkraste vägen att uppnå en högre kvalité på MKB-dokumenten är att ställa 
krav på konsulthjälp. Bevisligen blir resultatet betydligt bättre då verksamhetsutövaren anlitat 
professionell hjälp. Problemet med detta ligger på två plan. Konsultens arbete är kostsamt och 
kvalitén på konsulterna varierar. Idag arbetar framförallt många mindre på egen hand, i syfte 
att spara pengar. Ett krav på anlitande av konsult skulle slå hårt mot dessa och i förlängningen 
leda till en misstro mot MKB-förfarandet. Då de mindre företagen knappast har ekonomiska 
medel för att anlita experthjälp så måste de ekonomiska resurserna tillskjutas från annat håll. 
En möjlighet vore att det via statlig försorg skapades fonder som finansieras via miljöavgifter 
från större företag. Ur dessa fonder kunde bidrag ges till mindre företag. Ytterligare ett 
problem med kravet på konsulthjälp är det faktum att konsulterna själva kan ha bristande 
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kompetens, vilket märks på slutprodukten. Att då införa liknande krav som andra länder redan 
har, där ett företag utses bland särskilt godkända MKB-företag för att upprätta handlingen, 
vore en lösning. Resultatet skulle bli det avsedda, processen skulle flyta smidigare utan krav 
på komplettering. Den egentliga synpunkten på denna lösning är den ekonomiska frågan.  
Även här skulle det handla om att företag, även de små, skulle behöva betala dyra pengar för 
hjälpen. Lösningen vore att subventionera konsulttjänsterna, staten skulle helt enkelt få gå in 
och ta en del av kostnaden.  
 
Slutligen kan det konstateras att den lösning som en del länsstyrelser redan konfronterats med, 
i vilken de iklätts konsultrollen inte är tillfredställande. De skulle bli involverade i projektet 
på en alldeles för djup nivå, och på så sätt hamna i något som närmast kan liknas vid en 
jävsituation. Några av de länsstyrelser som svarat uppgav att balansgången mellan tjänste-
mannarollen och konsulten kan bli svår att skilja om de involveras för djupt i processen. 
Möjligheten att låta länsstyrelserna ge handledning inom vissa ramar till 
verksamhetsutövaren, vilket somliga gör redan i dag, vore däremot en bättre anpassning. Att 
ge hjälp under arbetets gång, och finnas som en kostnadsfri resurs är en möjlig lösning. Det 
bör dock observeras att det måste ske under reglerade former.   
 
 
4.4 Miljöbalkskommitténs förslag 
 
Miljöbalkskommittén har, inom ramen för sitt uppdrag att granska MB, gått igenom 
förfarandet kring MKB. De förslag till förändringar som man lämnat är tämligen omfattande. 
Huvudlinjerna i kommitténs förslag är inte helt olika de som jag själv funnit, förmodligen 
beroende på att länsstyrelser i båda fallen bidragit med åsikter. I likhet med mig har man 
funnit att villkoret för förändringar av det nuvarande systemet är att miljön även 
fortsättningsvis skall sättas främst. Kommitténs förslag går ut på att den administrativa 
hanteringen av ärendet bör ändras utan att det berör miljöskyddet. I huvudsak handlar 
miljöbalkskommitténs förslag om effektiviseringar av processen genom att: 
 

• Fastställa i vilka fall en fullständig miljöprövning enligt direktivets krav skall ske, i 
praktiken en ökad flexibilitet. 

• Förenkla vissa steg i prövningsprocessen, här handlar det bl.a. om samråds-
förfarandena. 

• Förbättra förutsättningarna för ett bra beslutsunderlag tidigt i processen.88 
 
I svensk rätt har begreppet betydande miljöpåverkan en annan innebörd än i andra länder 
inom EU, vilket medför att flera projekt träffas. Kommittén vill att en anpassning mot EG-
rätten sker. Det handlar om att färre fall skall bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Det 
finns ett behov av en flexiblare bedömning i rätten menar kommittén. Endast de projekt som 
återfinns i direktivets bilaga 1 och likvärdiga skulle omfattas av bedömningen betydande 
miljöpåverkan. Detta betyder att endast de stora projekten skulle omfattas av de formaliserade 
och detaljerade krav på innehåll och förfarande som dagens bestämmelser innehåller. 
Kommittén påpekar att det naturligtvis är viktigt att även andra projekt än de som omfattas av 
bilaga 1 till direktivet och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall omfattas av 
ett formaliserat förfarande. De verksamheter som inte befinns medföra betydande påverkan, 
dvs. merparten av fallen, skulle omfattas av krav som medgav en mer flexibel tillämpning av 
reglerna om både förfarandereglerna och kraven på beslutsunderlaget. Det skulle betyda att 
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omfattningen av MKB:n och dess innehåll skulle anpassas efter förhållanden i det aktuella 
fallet. För att kunna besluta om vad MKB:n skall innehålla poängterar kommittén att de 
specificerade kraven för verksamheter och åtgärder vars miljöpåverkan kan förväntas bli 
betydande samt syftet med MKB skall fungera styrande.89 
 
För de verksamheter och åtgärder som berör ett Natura 2000-område, konstaterar kommittén 
att, samma tillvägagångssätt som normalt bör gälla. Detta innebär att då verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan skall det formaliserade förfarandet följas. För de 
verksamheter som omfattas av det flexiblare förfarandet skall det i lagen framgå att MKB:n 
måste innehålla de delar som krävs för att en bedömning skall kunna ske. Kommittén 
konstaterar emellertid att bara förhållandet att ett Natura 2000-område berörs kan bidra till att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.90 
 
Vad gäller samrådsförfarandet finner miljöbalkskommittén att det inte är nödvändigt att ha två 
samråd. Det räcker med ett vilket bör ske innan MKB och ansökan upprättas. Dagens 
förfarande med dubbla samråd upplevs ofta som onödigt tillkrånglat. Däremot är 
uppfattningen om samrådsförfarandet som sådant positivt. Kommittén föreslår att de formella 
kraven skall begränsas till endast ett samråd, men med en möjlighet för verksamhetsutövare 
som så önskar att hålla ytterligare samråd. Detta oavsett vilken miljöpåverkan som projektet 
kan generera.  För den kategori av verksamheter vars miljöpåverkan kan antas vara betydande 
skall lagstiftningen reglera den krets som verksamhetsutövaren skall samråda med. Samrådet 
skall ske på ett tidigt stadium. Regleringen bör omfatta samma krets som gäller i det 
nuvarande utökade samrådet och även omfatta länsstyrelsen. För de projekt vars 
miljöpåverkan inte kan antas bli betydande skall alltid länsstyrelsen omfattas av 
samrådsförfarandet, om ytterligare parter skall ingå får bedömas utifrån varje fall. Då det 
gäller allmänhetens deltagande slår man fast att det är väsentligt att allmänheten får en 
möjlighet till såväl insyn som påverkan, inte minst väsentligt då det gäller nyetableringar. 
Slutligen konstaterar man att verksamhetsutövaren bär huvudansvaret för att samrådet 
genomförs på ett tillfredställande sätt.91  
 
Den bristande kvalitén på MKB-dokument tas även upp i kommitténs betänkande. Klagomål 
har riktats från såväl verksamhetsutövare som myndigheter. Verksamhetsutövarna anser att 
krav på komplettering av MKB-dokumentet ofta riktas mot dem i ett alldeles för sent skede. 
Ur deras synvinkel vore det önskvärt att myndigheterna kunde medverka redan i ett tidigt 
skede så att MKB får den utformning som krävs. Myndigheterna å sin sida upplever att så väl 
ansökningar som MKB ofta är för bristfälliga för att kunna utgöra underlag för beslut. 
Ytterligare en aspekt som myndigheterna har vänt sig mot är risken att de skulle bli alldeles 
för involverade i processen och hamna i en position som i det närmaste skulle kunna liknas 
vid konsultens. Kommittén anser att det borde vara möjligt att införa regler, som skulle 
möjliggöra för verksamhetsutövaren att begära ett skriftligt besked om inriktning och 
omfattningen av MKB:n. Detta besked skulle inte vara bindande för länsstyrelsen, 
verksamhetsutövaren eller tillståndsmyndigheten. Redan i dag finns ett digert material kring 
utformningen av MKB, problemet är att detta material ofta är svårt för den enskilde 
verksamhetsutövaren att överblicka. Lösningen skulle vara ett upprättande av 
branschgemensamma standarder.  
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Man vänder sig även mot det nuvarande systemet där MKB godkänns genom en 
standardiserad skrivning i tillståndsavgörandet. Istället vill man att det skall vara kungörandet 
av MKB och ansökan som skall visa att den är godkänd, vilket bl.a. skulle ha till syfte att 
motverka kompletteringskrav sent i processen. På detta sätt visar man att då målet kungörs har 
ett material redovisats som tillståndsmyndigheten anser är komplett. Vilket betyder att 
ansökan och MKB:n i ärendet är godkända.92 
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Kapitel 5 
- Summering och slutsatser - 

 
 
 
 

5.1 Summering och slutsatser 
 
MKB tillhör, trots sin ringa ålder, veteranerna inom den moderna miljörätten. Den fick tidigt 
en flygande start och spreds snabbt över världen. Till Sverige kom den i början av 1980-talet, 
men hamnade i en egen lagstiftning först 1991. Dess funktion var och är fortfarande att 
fungera som en redovisning av det aktuella projektets miljöpåverkan, människors hälsa, 
hushållning etc. Med MKB introducerades också idéen att belysa såväl direkta som indirekta 
miljöaspekter, samt en presentation av alternativa lösningar för att nå målet. Detta medförde 
att ett ogillande av huvudalternativet inte var det samma som ett definitivt nej till projektet. 
Möjligheten fanns istället att genomföra projektet i någon av dess alternativa former.  Allt 
detta är egenskaper som bidrar till att MKB uppfattas som ett bra instrument i miljöarbetet.  
 
I Sverige har det ännu inte hunnit skapas praxis i någon större omfattning kring MKB. Den 
praxis som finns, trots sin omfattning, är emellertid desto viktigare. Den tillför betydelsefulla 
åsikter från högsta instans. Av den praxis som jag valt att granska framgår ett antal intressanta 
saker. MöD klargjorde med domen i mål nr. 4880-01 att då en MKB omfattar ett Natura 2000-
område måste en bedömning av inverkan kunna ske på ett tillfredställande sätt så att 
redovisningen av det skyddsvärda blir så tydlig som möjligt. MöD har även behandlat frågan 
om hur långtgående krav som är skäligt att ställa. Slutsatsen blev att det som har betydelse för 
prövningen i målet är skäligt att kräva. Ytterligare en aspekt som måste vägas in är den 
kostnad som uppkommer för att redovisa informationen. I mål 3136-01 hade MöD att ta 
ställning till avsaknad av MKB och avsaknad av tidigt samråd. Genom avgörandet slog man 
fast att då verksamheten inte medförde betydande miljöpåverkan förelåg inte skäl att avvisa 
ansökan innan  den sökande fått möjlighet att komplettera. 
 
När MKB-processen nu har varit i bruk under ett antal år börjar det bli dags för en 
utvärdering. Miljöbalkskommittén har presenterat ett mycket omfattande och gediget arbete 
om MKB och vilka förändringar som kan vara nödvändiga för att anpassa processen till 
framtiden. Klagomål har riktats mot processen då det bl.a. har sagts att den verkar fördröjande 
på hela tillståndsprocessen. Detta genom det dubbla samrådsförfarandet samt att kategorin 
betydande miljöpåverkan omfattar ett alldeles för stort antal verksamheter. Från dessa 
påståenden kan naturligtvis en mängd slutsatser dras och nya frågor ställas. En av dessa är om 
MKB-verktyget möjligen har någon plats i dagens samhälle, där besluten skall fattas 
sekundsnabbt och varje förlorad timme innebär förluster, i alla fall enligt företagen. Svaret är 
ett tveklöst ja. Att utmönstra hela MKB-processen ur miljörätten vore mycket olyckligt Den 
innehåller komponenter som i högsta grad är viktiga för ett effektivt miljöarbete. I detta läge 
kan man ställa sig frågan om det är möjligt att jämka MKB-kraven? 
 
Svaret är även denna gång ett tveklöst ja. Att jämka kraven och därigenom göra processen 
smidigare och även billigare för alla inblandade parter skulle vara av vikt för framtiden. Vilka 
förslag är då lagda och vad har MKB-processen inte råd att förlora? Till att börja med handlar 
det om att komma tillrätta med samrådsförfarandet. Det har i sin nuvarande form med ett 
dubbelt förfarande väckt protester. Den lösning som bör tillämpas är att ändra dagens 
bestämmelser så att endast ett samråd kommer att hållas, ett tidigt, som träffar alla 
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verksamheter. Men kraven måste anpassas efter vilken miljöpåverkan som kan påräknas av 
respektive verksamhet eller åtgärd. Lagen skall även reglera vilka ytterligare samrådsparter 
som skall ingå i denna process. Då det handlar om de verksamheter eller åtgärder vars 
miljöpåverkan inte betraktas som betydande skall länsstyrelsen ingå. Utöver detta får sedan en 
bedömning göras, från fall till fall, om vilka parter som skall delta i förfarandet. I arbetet med 
att ombilda den nuvarande lagstiftningen kring samrådet så ingår också det förslag som 
kommittén har lagt rörande en anpassning av den svenska lagstiftningens syn på betydande 
miljöpåverkan, till gällande EG-rättsliga bestämmelser. Detta skulle medföra att en mindre 
grupp, än idag, träffades av benämningen och därigenom också att ett mindre antal skulle 
omfattas av de mer långtgående kraven. Grundtanken är fortfarande att de största grupperna 
samt de med den tyngsta miljöpåverkan skall omfattas av kraven. Det bör tillägas att den lista 
med verksamheter som EG-direktivet innehåller är tämligen omfattande.   
 
Vid en omdaning av processen anser jag att två aspekter är av yttersta vikt. För det första får 
inte allmänhetens deltagande gå förlorat, det är mycket viktigt att denna grupp får en 
möjlighet att göra sig hörda i processen. Detta inte minst ur demokratiskt perspektiv, men 
även då den miljö som berörs av projektet allt som oftast är deras närmiljö. För det andra får 
inte miljön bli lidande. Att förändra processen på detta sätt riskerar att påverka 
miljökontrollen, detta främst genom att antalet verksamheter som idag klassas som betydande 
kommer att minska. Detta får till följd att en större grupp genomgår ett mindre omfattande 
förfarande, och på detta sätt möjligen slipper redovisa alla aspekter av verksamheten eller 
åtgärden. Resultatet kan alltså bli att den hållbara utvecklingen som skall gälla såväl 
nuvarande som kommande generationer inte kan uppfyllas. 
 
Ytterligare en punkt som diskuterats är frågan om den bristande kvalité som MKB-dokument 
ofta har, vilket resulterar i kompletteringar som försenar processen. Det här problemet kan 
mötas på olika sätt, kommitténs förslag går ut på att verksamhetsutövaren skall ha en 
möjlighet att från länsstyrelsen få ett icke bindande skriftligt besked om omfattning och 
innehåll av MKB:n. Personligen skulle jag vilja gå ytterligare ett steg, jag menar att en del av 
problemet finns att söka i den brist på kunskap och attityd till miljöarbetet som finns på 
företag. Lösningar på detta problem är utbildning och konsulthjälp. Utbildningen kan ske på 
frivillig väg eller genom lagstadgande. Då företagen tillägnar sig kunskapen frivilligt menar 
jag att detta tyder på ett miljöintresse hos företaget. Resultatet blir förmodligen att man inte 
bara förstår vad man lär sig utan också varför man lär sig. Endast om verksamhetsutövaren 
har kunskap om vilka miljöeffekter som dennes verksamhet resulterar i, och betyder för 
miljön, är det möjligt att en del av tanken bakom MKB kan realiseras. Nämligen den att få 
verksamhetsutövaren att tänka efter före. Den lagstadgade utbildningen skulle förmodligen 
utgå från den branschvisa utbildningen, om detta skall vara möjligt krävs det att den förbättras 
inom vissa branscher. Stödet av konsulter är ytterligare en lösning. En möjlighet vore att 
införa ett system där alla MKB upprättades av auktoriserade företag utsedda av myndigheten. 
En auktorisering skulle bidra till att konsulter med bristande kompetens gallras ut, problemet 
med dessa konsulter vittnar länsstyrelsen om. Vid krav på konsult måste den ekonomiska 
frågan lösas, då särskilt för de mindre företagen.  Kostnaden för dessa tjänster kan 
förmodligen bli omfattande och statligt stöd vore en möjlig väg att gå. 
 
Så vad kan då slutgiltigt konstateras om MKB? Det är ett viktigt verktyg i miljöarbetet som 
väsentligt bidrar till beslutsunderlaget. MKB spelar en viktig roll genom sin förmåga att 
belysa alla miljöaspekter direkta såväl som indirekta, som det aktuella projektet kan resultera 
i. MKB tillför ytterligare en dimension, genom att den även redovisar alternativa lösningar 
och den miljöpåverkan som dessa kan resultera i. MKB utgör sålunda ett viktigt verktyg i 
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miljöarbetet och kommer med en del förändringar att fylla sin funktion även i framtiden. Vår 
miljö, med alla organismer som den innefattar, är emellertid mycket känslig. Därför måste 
förändringar i balken ske varsamt. Risken är annars att balkens intentioner urholkas, vilket 
sänder felaktiga signaler till allmänheten och verksamhetsutövarna.  
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 Behöver MKB-kraven jämkas?  
Bilaga 1 

 

Frågor rörande MKB 
Samt hur dessa skulle kunna jämkas. 

 
 

Fråga 1. 
Vad uppfattar ni som fördelar respektive nackdelar med MKB som verktyg? 
 
Fråga 2. 
Är det någon särskild del av tillvägagångssättet kring MKB som ni uppfattar som speciellt 
komplicerat, dvs. hämmar processen i förhållande till dels er som myndighet och dels den 
eventuelle verksamhetsutövaren? 
 
Fråga 3. 
En aktuell fråga är huruvida MKB-processen endast fungerar fördröjande på tillstånds-
processen, utan att ge tillräcklig vinst ur miljösynpunkt. Vad är er uppfattning om detta 
påstående? Vari anser ni att problemen består? Konkreta exempel. 
 
Fråga 4. 
Hur anser ni att reglerna skulle kunna ändras för att förenkla systemet? 
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Bilaga 2 

 

Frågor rörande MKB 
Samt hur dessa skulle kunna jämkas. 

 
 

Fråga 1. 
Vad uppfattar ni som fördelar respektive nackdelar med MKB som verktyg? 
 
Fråga 2. 
Är det någon särskild del av tillvägagångssättet kring MKB som ni uppfattar som speciellt 
komplicerat, dvs. hämmar processen i förhållande till dels er som myndighet och dels den 
eventuelle verksamhetsutövaren? 
 
Fråga 3. 
En aktuell fråga är huruvida MKB-processen endast fungerar fördröjande på tillstånds-
processen, utan att ge tillräcklig vinst ur miljösynpunkt. Vad är er uppfattning om detta 
påstående? Vari anser ni att problemen består? Konkreta exempel. 
 
Fråga 4. 
Hur anser ni att reglerna skulle kunna ändras för att förenkla systemet? 
 
Fråga 5. 
Hur uppfattar ni att dagens förhållande med dubbla samråd fungerar? 
 
Fråga 6. 
Många företag väljer i dag att miljöcertifiera sig, uppfattar ni det som att dessa företag har ett 
annat förhållningssätt vad gäller miljöarbetet? 
 
Fråga 7. 
Vilken roll spelar konsulthjälp?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


