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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng och är den avslutande delen i min 

utbildning Samhällsbyggnad med inriktning Teknisk miljövård vid Luleå tekniska universitet. 

Arbetet har genomförts under vårterminen 2017 och utgör examination för högskoleexamen.  

Jag vill tacka min handledare Annika Lindgren vid WSP Samhällsbyggnad i Luleå som gav 

inspiration och idéer till mitt examensarbete. Arbetet har varit lärorikt och gett mig djupare 

kunskap inom miljöbalkens sjätte kapitel som kommer vara till nytta vid framtida arbete. 

Slutligen vill jag även tacka examinator Kerstin Pousette som tålmodigt läst igenom arbetet och 

kommit med kommentarer och rättningar för ett bättre slutresultat. 

 

Luleå, juni 2017 

Vanessa Olli  
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Sammanfattning 
Vid utformning av olika typer av planer och program eller projekt och åtgärder beslutas vilka 

handlingar som behöver tas fram för att minska på den negativa miljöpåverkan som de kan 

resultera i. Väldigt många planer och program eller projekt och åtgärder som upprättas anses 

ha en betydande miljöpåverkan och då kräver den svenska lagstiftningen att en 

tillståndsansökan skickas in. I tillståndsansökan ska bland annat en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas. Hur en miljökonsekvensbeskrivning ser ut varierar beroende på om det gäller en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program eller för projekt och åtgärder. Det finns två 

olika processer det kan handla om, den ena är en miljöbedömningsprocess och den andra är 

en miljökonsekvensbedömningsprocess. En miljöbedömning genomförs när det gäller planer 

och program och en miljökonsekvensbedömning genomförs när det ska handla om projekt och 

åtgärder.  

Syftet med arbetet är att se vilka likheter och skillnader som finns när det kommer till processen 

för miljöbedömning respektive miljökonsekvensbedömning inom Sveriges gränser. Av särskilt 

intresse har varit att se om det är möjligt att förenkla någon av processerna och även se om det 

finns någon möjlighet att slå samman dem till en och samma process. Rapporten har skapats 

utifrån dokumentstudier och rapporter från främst myndigheter samt kontroll av de lagar och 

förordningar som finns upprättade inom EU och i den svenska lagstiftningen.  

Utifrån arbetet har jag kunnat dra slutsatsen att det finns väsentliga skillnader men även många 

likheter mellan miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar. Det finns en del 

otydligheter som med fördel skulle kunna förtydligas och därmed resultera i en enklare process.  
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Förkortningar 
I arbetet används en del förkortningar som förtydligas i detta avsnitt.  

EU  Europeiska unionen 

EG Europeiska gemenskaperna 

FN  Förenta Nationerna 

UNECE  United Nations Economic Commission for Europé 

PRTR  Protocol on Pollutant Release and Transfer Register 

MB  Miljöbalken 

PBL  Plan- och bygglagen 

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 

SMB Strategisk miljöbedömning 

EIS  Environmental Impact Statement 

MKB-direktiv  Miljökonsekvensbeskrivningsdirektiv 

SMB-direktiv  Strategiskt miljöbedömningsdirektiv 

SEA-directive  Strategic Environmental Assessment directive 

EIA-directive  Environmental Impact Assessment directive 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Uppmärksamheten på miljöfrågor ökar kontinuerligt och i dagens samhälle strävar vi efter att 

nå en hållbar utveckling för att både främja oss själva och kommande generationer. Målet om 

en hållbar utveckling fastställdes under FN:s miljökonferens år 1992 i Rio de Janeiro, 

Riokonferensen. Riokonferensen resulterade i dokumentet Riodeklarationen som innehåller 

riktlinjer om miljö och utveckling som varje medlemsland rekommenderas att följa. (Wallin, 

2009) För att nå målet om en hållbar utveckling krävs det att både verksamhetsutövare och 

varje enskild individ tar sin del av ansvaret för att styra mot det gemensamma målet. När 

miljöbalken infördes i Sverige år 1999 ersatte den 16 lagar som därmed upphävdes. Miljöbalken 

bygger på de olika direktiv, regler och konventioner om är utfärdade av EU och genom 

införandet av miljöbalken tydliggjordes bland annat tillståndskraven för planer och program 

samt projekt och åtgärder. (Naturvårdsverket, 2015)  

I olika typer av planer, program och projekt beslutas det om vad/hur/var det ska byggas och 

vilka åtgärder man behöver ta för att minska negativ påverkan på miljö och sociala aspekter. 

För att kunna nå klimatmål och andra miljökvalitetsmål har olika verktyg upprättats och ett av 

dessa verktyg är en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning skapas som en 

del av processen i en miljöbedömning eller en miljökonsekvensbedömning och har olika 

innehåll beroende på vilken process den skapats ur. En miljöbedömning genomförs när det 

gäller planer och program och en miljökonsekvensbedömning genomförs när det handlar om 

projekt och åtgärder. (Hilding-Rydevik & Emmelin, 2013)  

1.2 Syfte 
Arbetets huvudsakliga syfte är att redovisa vilka skillnader och likheter som finns när det 

kommer till processen för miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning i Sverige.  

1.3 Frågeställningar 
➢ Vilka skillnader och likheter finns det i teori och lagstiftning vid processen för 

miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar?  

➢ Finns det möjlighet till förenkling i någon utav processerna?  

1.4 Avgränsningar 
Med hänvisning till arbetets syfte så har arbetet enbart gått in på miljöbedömningsprocessen 

för planer och program respektive miljökonsekvensbedömning för projekt och åtgärder inom 

Sveriges gränser. Därför har denna rapport endast att redovisat ett enklare klargörande när det 

kommer till hur de olika processerna ser ut och fungerar utanför Sveriges gränser.   

2 Metod och arbetssätt 
Arbetet är främst uppbyggt på dokumentstudier och rapporter från myndigheter och andra 

källor som anses vara relevanta. Dokumentstudierna har till stor del grundat sig på MKB-

förordningen samt de lagar i miljöbalken som styr hela MKB-förfarandet. Dokument och 
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rapporter från internet har även till stor del nyttjats då de tryckta källor som finns inom ämnet 

inte är av intresse i dagsläget.  

I denna rapport hänvisas det till MKB-direktiv 2011/92/EU. Det gällande MKB-direktivet är för 

närvarande 2014/52/EU men då medlemsländerna hade fram till 16 maj 2017 att införa de 

lagar och författningar som är nödvändiga för att följa det nya direktivet så har jag valt att 

använda MKB-direktiv 2011/92/EU då underlag till rapporten har inhämtats innan det angivna 

datumet.  

Arbetet är uppdelat i fyra olika delar. Den första delen beskriver den generella MKB-processen 

från grunden samt vilka EU-direktiv och lagar som står bakom uppbyggandet av en 

miljökonsekvensbeskrivning. I den andra delen kommer den svenska miljölagstiftningen att 

förklaras och hur dessa lagar och regler i Sverige kan påverka MKB-förfarandet. I den tredje och 

fjärde delen kommer rapporten att redovisa hur MKB behandlas i miljöbedömningsprocessen 

respektive miljökonsekvensbedömningsprocessen. Arbetet avslutas sedan med diskussion och 

slutsatser av resultatet.  
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3 EU:s direktiv, regler och rekommendationer 
EU:s rättskällor består till största del av fördrag, förordningar, direktiv och beslut. För att enklare 

få en förståelse av rapportens syfte har de mest relevanta förordningar, lagar, direktiv och 

konventioner förklarats kortfattat i detta avsnitt.  

3.1 EU-förordningar och direktiv 

Det finns framför allt direktiv och förordningar inom EU-samarbetet. Ett EU-direktiv har som 

mål att samordna medlemsländernas nationella lagstiftning och innehåller bestämmelser om 

vilka resultat medlemsländerna ska uppnå. Hur medlemsländerna ska uppnå resultatet nämns 

däremot inte utan medlemslandet ges handlingsutrymme till att själv bestämma hur innehållet 

i lagstiftningen ska se ut för att kunna uppnå EU-direktivets resultat. När ett EU-direktiv utfärdas 

eller ändras står det skrivet i direktivet när medlemslandet senast ska ha implementerat 

direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. Skulle det vara så att medlemslandet 

inte hunnit tillämpa direktivets bestämmelser innan utsatt tid så kommer direktivet att gälla 

som lagstiftning i landet under vissa villkor. Har landet dock redan de regler som föreskrivs i 

direktivet behöver landet inte göra någonting utan kan hänvisa till de befintliga reglerna.     

En EU-förordning är bindande och gäller i alla medlemsländer oavsett nationell lagstiftning. Har 

en EU-förordning trätt i kraft så gäller den omgående och blir därmed en del av den nationella 

lagstiftningen utan att medlemslandet behöver göra något mer. Med det menas att 

förordningen är direkt tillämplig. Det är inte heller möjligt för medlemslandet att göra något 

som går emot det som står i förordningen. Skulle det exempelvis vara så att medlemslandets 

nationella lagstiftning går emot något som införs i förordningen är det alltid förordningen som 

gäller. (Naturvårdsverket, 2016a) 

Det finns inom EU-rätten två direktiv om miljöbedömningar. Det är SMB-direktivet (SEA-

directive) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan samt MKB-direktivet 

(EIA-directive) om bedömning av projekt och åtgärder. (Miljö- och energidepartementet, 2016) 

Tanken var att SEA och EIA skulle ha samma utgångspunkter och på det viset komplettera 

varandra. Den främsta skillnaden mellan SEA och EIA är att SEA är mer övergripande och 

besluten som tas är mer strategiska än fristående. Det gör det möjligt att ta hänsyn till 

miljöeffekter som kan vara oklara och av växande karaktär. (Coquand, 2013) Utöver SMB-

direktivet och MKB-direktivet finns även Esbokonventionen som innehåller krav på 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporter i ett gränsöverskridande sammanhang. 

(Miljö- och energidepartementet, 2016)  

3.1.1 SMB-direktivet, 2001/42/EG 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 

programs miljöpåverkan trädde i kraft den 27 juni 2001. Internationellt kallas det ofta ”the SEA-

directive”, förkortningen står för Strategic Environmental Assessment vilket på svenska blir 

Strategisk miljöbedömning. Syftet med direktivet är att stärka skyddet på miljön och kunna 

integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program för en hållbar 

utveckling. Direktivet går att tillämpa på planer och program som tas fram eller antas av en 
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myndighet på nationell, regional eller lokal nivå, kommun eller genom ett antagande med ett 

lagstiftningsförfarande. Direktivet omfattar endast planer och program som krävs enligt lag 

eller annan författning samt om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. (EU-direktiv, 2001/42/EG)  

De planer och program som behöver ta hänsyn till direktivet kan delas upp i två grupper. Den 

första gruppen innehåller planer och program som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Man kan dela upp gruppen i två olika kategorier, den första är planer och 

program som skapats för ett antal uppräknade områden, exempelvis energi, avfall eller 

transporter. Den andra kategorin tillhör de planer och program som kan antas påverka Natura 

2000-områden. (Miljö- och energidepartementet, 2016) Med Natura 2000-områden menas de 

områden som har till syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden 

(Naturvårdsverket, 2016e). 

Till den andra gruppen hör planer och program som inte anses medföra en betydande 

miljöpåverkan utan där en enskild bedömning av miljöpåverkan i stället sker för varje fall. Man 

kan även dela upp denna grupp i två olika kategorier. Till den första kategorin hör planer och 

program som skapats enligt den första kategorin i första gruppen men som endast gäller små 

områden på en lokal nivå. Till den andra kategorin hör de planer och program inom andra 

områden än de som omfattas i den första kategorin i första gruppen. I dessa fall ska 

bedömningen av miljöpåverkan ske i det enskilda fallet och hänsyn behöver tas till vissa kriterier 

i direktivet. SMB-direktivets bestämmelser har implementerats i den svenska lagstiftningen 

genom bestämmelser i framför allt 6 kap. i miljöbalken. (Miljö- och energidepartementet, 2016)   

3.1.2 MKB-direktivet, 2011/92/EU 

MKB-direktivet infördes år 1985 men har sedan dess omarbetats flera gånger för att skapa mer 

klarhet, ordning samt anpassning till andra direktiv och konventioner. MKB-direktivet syftar till 

att säkerställa att en organiserad bedömning av miljöpåverkan på projekt genomförs. Det är ett 

minimidirektiv vilket innebär att det reglerar vilken nivå medlemsstaterna minst behöver 

uppnå. Att det är ett minimidirektiv hindrar dock inte medlemslandet att ställa högre krav än 

vad som anges i direktivet.   

I bilaga 1 till direktivet finns det en lista på de projekt som alltid kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. I bilaga 2 finns en lista över de projekt där medlemsländerna själv från fall till 

fall får göra en enskild bedömning om en miljökonsekvensbedömning bör genomföras. De 

projekt som omfattas av direktivet i Sverige är dels de som tillståndsprövas enligt miljöbalken 

(miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet) och dels de som huvudsakligen prövas enligt 

annan lagstiftning, t.ex. vägar och järnvägar. För de verksamheter och åtgärder som inte 

bedöms ha en betydande miljöpåverkan eller som inte finns nämnda i bilaga 1 eller 2 finns det 

inte några krav på varken tillståndsplikt eller miljökonsekvensbedömning. (Bexelius & Waara, 

2014) 

MKB-direktivet innehåller även regler om vad som gäller när ett projekt kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan i en annan medlemsstat. Precis som med SMB-direktivet så har även 
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MKB-direktivet implementerats i den svenska lagstiftningen i framför allt 6 kap. i miljöbalken 

(Miljö- och energidepartementet, 2016). Den internationella benämningen på MKB-direktivet 

är Environmental Impact Assessment (EIA). (Bexelius & Waara, 2014)  

3.2 Esbokonventionen 

Esbokonventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) 

och är en konvention om MKB i ett gränsöverskridande sammanhang och trädde i kraft år 1997.  

Syftet med konventionen är att man ska främja det internationella samarbetet mellan olika 

länder när det kommer till bedömning av miljöpåverkan. I de fall där verksamheter kan påverka 

miljön i ett grannland är ett väl fungerande samarbete nödvändigt för att på ett bra sätt kunna 

planera, genomföra och identifiera de miljökonsekvenser som kan uppstå. (Naturvårdsverket, 

2016b) 
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4 Svensk miljölagstiftning 
Miljöbalkens utformning och syftet med MKB presenteras här samt på vilket sätt förordningar 

och lagar påverkat utformningen av processerna kring hur miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbedömningar ser ut i Sverige i dag. 

4.1 Miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och i samband med det upphävdes de 16 lagar som 

tidigare reglerat den svenska miljölagstiftningen. Miljöbalken består av sju avdelningar som 

innehåller 33 kapitel och cirka 500 paragrafer. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna 

leva i en hälsosam och god miljö. Den hållbara utvecklingen bygger på insikten att naturen har 

ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 

förvaltaransvar. För att balkens mål ska uppnås finns det fem grundstenar som miljöbalken vilar 

på:  

1. Människans hälsa och miljön ska skyddas 

2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 

3. Biologisk mångfald ska bevaras 

4. En god hushållning med mark och vatten ska tryggas 

5. Återanvändning och återvinning ska främjas 

Reglerna i miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all påverkan på miljön och till 

detta finns även ett stort antal förordningar och föreskrifter som har skapats utifrån 

miljöbalkens paragrafer. De tillhörande förordningarna beslutas av regeringen som sedan 

lämnar ansvaret till myndigheter så de kan besluta om föreskrifter inom respektive 

ansvarsområde. Miljöbalkens regler och bestämmelser genomdrivs främst genom tillstånd, 

godkännande och dispenser från olika prövningsmyndigheter. Vilken prövningsmyndighet som 

är aktuell i det specifika ärendet beror på vad saken gäller. De olika prövningsmyndigheter som 

finns i Sverige är: 

➢ Kommuner 

➢ Länsstyrelser och andra förvaltningsmyndigheter 

➢ Regeringen 

➢ Mark- och miljödomstolar 

➢ Mark- och miljööverdomstolen 

➢ Högsta domstolen 

Myndigheter kan även utfärda allmänna råd som ska innehålla rekommendationer om 

tillämpning av lagar och regler. På grund av att EU:s miljöbestämmelser ska implementeras i 

den nationella lagstiftningen finns det i miljöbalken kopplingar till dessa bestämmelser. 

(Naturvårdsverket, 2015) SMB- och MKB-direktivet är exempel på bestämmelser som 

miljöbalken är kopplad till, direktiven förklarades närmare i föregående avsnitt ”EU:s direktiv, 

regler och rekommendationer”. Utöver de förordningar och föreskrifter som finns, finns det 
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även ett antal lagar som är knutna till miljöbalken, t.ex. plan- och bygglagen, skogsvårdslagen, 

luftfartslagen och väglagen. De olika lagarna hänvisar till olika bestämmelser i miljöbalken som 

ska följas enligt lagen. Sammanlagt omfattar hela miljöbalkens regelsystem tusentals olika 

bestämmelser men de flesta reglerna i miljöbalken anger inte i detalj hur olika avvägningar ska 

göras. (Bexelius & Waara, 2014) 

I 2 kap. miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynregler vilka alltid ska tillämpas för alla som 

vill eller tänker göra något som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa. Därför gäller 

de hänsynsregler som finns såväl för enskilda människor som för näringsverksamhet. I 

hänsynsreglerna finns bland annat försiktighetsprincipen och bevisbörderegeln. 

Försiktighetsprincipen innebär att du ska vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått när det 

finns risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön, du ska även använda den teknik 

som är bäst lämplig ur miljösynpunkt. Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd ska bevisa att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 

uppfylls. Bevisningen ska visa att verksamheten inte medför effekter eller på annat sätt 

motarbetar miljöbalkens mål på ett sätt som inte kunnat begränsas.  

Hela 6 kap. MB handlar om MKB och annat beslutsunderlag. § 3 – 10 går in på 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och 

åtgärder medan § 11 – 18 beskriver regler om miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program. En utförligare presentation om 

innehållet i dessa paragrafer kommer redovisas längre fram i rapporten. (Miljöbalk, SFS 

1998:808) 

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB kallas det dokument som upprättas till följd av en miljöbedömning eller en 

miljökonsekvensbedömning. Det är ett verktyg som används för att beskriva och förutsäga den 

framtida miljöpåverkan av verksamheter och åtgärder eller planer och program. Det 

övergripande syftet med att upprätta en MKB är att förebygga negativ påverkan på hälsa och 

miljö samt möjliggöra positiva effekter. Reglerna om MKB finns i flera olika lagar, de mest 

centrala bestämmelserna finns i miljöbalken samt i plan- och bygglagen. Det finns två olika 

typer av miljökonsekvensbeskrivningar vilka är Projekt-MKB som avser MKB för en verksamhet 

eller åtgärd samt Plan-MKB som avser MKB för planer och program. (Lind, 2014) 

Syftet med en MKB för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och 

indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Det gäller 

effekter dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 

dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 

hushållning med material, råvaror och energi. Tanken är att man ska möjliggöra en samlad 

bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. (§ 3 kap 6, MB)  

Syftet med upprättandet av en MKB av planer och program är att identifiera, beskriva och 

bedöma den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan 

antas medföra (§ 12, kap 6, MB). MKB är ursprungligen ett internationellt verktyg för 
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miljöbedömning och kallas internationellt för Environmental Impact Statement (EIS). (Bexelius 

& Waara, 2014)  

4.3 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

Utöver de bestämmelser som finns i miljöbalken gällande miljökonsekvensbeskrivningar finns 

det även en förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), kallas även för MKB-

förordningen.  

Förordningen gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. 

miljöbalken. I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) framgår vilka 

verksamheter eller åtgärder som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. 

Miljöbalken och MKB-förordningen reglerar även behovet av och processen för 

miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar  
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5 Miljöbedömningar och MKB av planer och program i Sverige 
Detta avsnitt redovisar vad som ingår i en miljöbedömning och dess koppling till miljöbalken och 

MKB-förordningen samt vem som har ansvar att upprätta en MKB för planer och program och 

se till att de krav som finns i den svenska lagstiftningen uppfylls.  

5.1 Miljöbedömning av planer och program 
En miljöbedömning av vissa planer och program ska ske i samband med att de tas fram eller 

ändras. Enligt 11 § i 6 kap. av miljöbalken (1998:808) är syftet med miljöbedömningen att 

”integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas”.  

De regler som gäller för miljöbedömning av planer och program finns både i miljöbalken 6 kap. 

och i förordningen (1998:905) om MKB:s. Alla planer som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan och upprättas eller ändras av en myndighet eller kommun, samt som ska 

upprättas enligt lag eller annan författning kräver en miljöbedömning. Det finns vissa planer 

och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som exempelvis 

översiktsplaner, kommunala avfalls- och energiplaner, länstransportsplaner och 

åtgärdsprogram för luft och vatten men det finns även de planer och program som får ett 

undantag. Vilka slags planer och program det gäller styrs av regeringens föreskrifter.  

Figur 1. Samtliga moment som ingår i hela processen när en miljöbedömning krävs. (Naturvårdsverket, 2009) 
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För att kunna avgöra om en miljöbedömning är aktuell behöver myndighet eller kommun 

genomföra en så kallad behovsbedömning. Vid en behovsbedömning är det viktigt att 

bestämmelserna i miljöbalken och förordningen följs, detta för att undvika att det sker en 

missbedömning och planen eller programmet inte miljöbedöms trots att en miljöbedömning 

skulle ha genomförts. Det kan i sin tur leda till att planen eller programmet överklagas och i 

värsta fall upphävs.  

I en miljöbedömningsprocess finns det flera obligatoriska moment som ska utföras. De moment 

som ingår i processen är:  

➢ Avgränsa vad MKB:n ska dokumentera 

➢ Samråda om avgränsningen 

➢ Utarbeta en MKB, inklusive rimliga alternativ 

➢ Samråda om MKB:n 

➢ Överväga resultaten från MKB:n och samrådet i beslutsprocessen 

➢ Anta planen eller programmet 

➢ Redovisa hur man kommit fram till det slutgiltiga valet av alternativ med mera.   

Utöver ovanstående punkter ska även den betydande miljöpåverkan som planen eller 

programmet ger upphov till följas upp och avhjälpande åtgärder ska vidtas. (Naturvårdsverket, 

2016d) 

5.2 MKB av planer och program 
Myndighet eller kommun ska upprätta en MKB där den betydande miljöpåverkan som planens 

eller programmets kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också 

identifieras, beskrivas och bedömas. (Miljöbalk, SFS 1998:808) 

Fördelarna med att genomföra en MKB på plan- och programnivå i jämförelse med en MKB på 

projektnivå är dels den alternativa hanteringen som gör det möjligt att diskutera vilka mål som 

är mest lämpliga att genomföra i stället för att enbart föra en diskussion om hur målen ska 

utformas, och dels möjligheten att ta hänsyn till att flera effekter tillsammans kan ge en annan 

påverkan än varje effekt för sig.  

Enligt 12 § i 6 kap. av miljöbalken ska en MKB för planer och program innehålla:  

1. En sammanfattning av planens eller programmets innehåll, huvudsakliga syftet och 

förhållande till andra relevanta planer och program. 

2. En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförts.  

3. En beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 

betydligt.  

4. En beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 

naturområde som avses i 7kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön. 
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5. En beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 

planen eller programmet. 

6. En beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med 

avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 

vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa 

miljöaspekter, 

7. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 

betydande negativ miljöpåverkan, 

8. En sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 

bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att 

uppgifterna sammanställdes, 

9. En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och 

10. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606).  

MKB:n ska enligt 6 kap. 12 § i Miljöbalken (SFS 1998:808) innehålla de uppgifter som är rimliga 

med hänsyn till bland annat bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens eller 

programmets innehåll och detaljeringsgrad, var i beslutsprocessen planen eller programmet 

befinner sig i, samt allmänhetens intresse.   

Innan detaljeringsgraden för MKB:n bestäms ska myndigheten eller kommunen samråda med 

berörda kommuner och länsstyrelser. Om det gäller planer och program på nationell nivå ska 

samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda 

statliga förvaltningsmyndigheter.  

MKB:n och förslaget till plan eller program ska göras tillgängliga för berörda kommuner och 

myndigheter samt allmänheten. Om planen eller programmet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan i ett annat land ska även handlingarna sändas till den berörda staten.  

Om det visar sig att en miljöbedömning krävs enligt 11 §, ska den MKB som avses i 12 §, samt 

synpunkter från samråd enligt 14 och 15 §§ tas hänsyn till. När planen eller programmet har 

antagits behöver den beslutande myndigheten eller kommunen redovisa: 

1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet 

2. Hur MKB:n och synpunkter från samråd har beaktats 

3. Anledningen till att planen eller programmet har antagits i stället för alternativa 

åtgärder. 

4. De åtgärder som är tänkt att följas upp och övervakas av den betydande miljöpåverkan 

som planen eller programmet medför. 

Informationen om att planen eller programmet har antagits ska spridas till berörda kommuner, 

myndigheter, allmänheten och de stater som avses. Den beslutande myndigheten eller 

kommunen ska även skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens eller 
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programmets genomförande medför. Detta för att myndigheten eller kommunen i ett tidigt 

skede ska kunna hitta lämpliga åtgärder för att avhjälpa den betydande miljöpåverkan. 

(Miljöbalk, SFS 1998:808) 
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6 Miljökonsekvensbedömningar och MKB av projekt och åtgärder i 

Sverige 
Detta avsnitt redovisar hur processen i en miljökonsekvensbedömning ser ut och hur den 

svenska lagstiftningen har implementerats i processen samt vem som har ansvar att upprätta 

en MKB för projekt och åtgärder och vilka krav som ställs på upprättsinnehavaren.  

6.1 Miljökonsekvensbedömning av projekt och åtgärder 
En verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet ska 

enligt vissa bestämmelser i miljöbalken bedöma de miljökonsekvenser som kan uppstå samt 

sammanställa en MKB. I 6 kapitlet i miljöbalken (MB) §§1–10 framgår det hur man ska göra när 

man bedömer konsekvenser på miljön för en verksamhet eller åtgärd. Detta görs med hjälp av 

en miljöbedömning och resulterar i ett MKB-dokument. (Naturvårdsverket, 2016f)  

Enligt 4 § i 6 kap. miljöbalken behöver den som har tänkt att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda samt med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 

organisationer som kan antas bli berörda. Detta gäller om verksamheten eller åtgärden kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan, eller om tillsynsmyndigheten har förelagt den som 

avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden att ansöka om ett tillstånd om 

verksamheten eller åtgärden medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande 

olägenheter för människors hälsa eller miljö, eller om verksamheten eller åtgärden antas 

medföra en betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens beslut. 

Ett samråd ska äga rum i god tid och ska vara i behövlig omfattning innan en tillståndsansökan 

innehållandes bland annat MKB genomförs. Samrådet ska inrikta sig på verksamhetens eller 

åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt MKB:ns innehåll och 

utformning.  

Innan samrådet genomförs ska uppgifter ha lämnats av den som avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden. Uppgifterna ska gälla den planerade verksamhetens eller 

åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. 

Uppgifterna ska ha lämnats till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt 

kommer att beröras av verksamheten eller åtgärden.  

På samma sätt som med planer och program gäller även här att regeringen får meddela 

föreskrifter om vilka slags verksamheter och åtgärder som ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Under samrådet är det Länsstyrelsens uppgift att se till att MKB:n får den inriktning och 

omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Om länsstyrelsen anser att en verksamhet 

eller åtgärd inte omfattas av lagen (1998:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska länsstyrelsen under samrådet pröva om 

verksamheten eller åtgärden ändå ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet 

sker efter att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gett 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli berörda möjlighet att uttala sig i ärendet. 

Det beslut som länsstyrelsen tar i denna fråga får inte överklagas. (Miljöbalk, SFS 1998:808) 
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Enligt 6 § i 6 kap. av miljöbalken ska den ansvariga myndigheten som regeringen bestämmer 

informera det landets ansvariga myndighet om den planerade verksamheten eller åtgärden om 

den planerade verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i 

ett annat land. Den berörda staten och den allmänhet som berörs där ska ges möjlighet att 

delta i ett samrådsförfarande om ansökan och miljökonsekvensbedömningen.   

6.2 MKB av projekt och åtgärder 
Enligt 7 § i 6 kap. av miljöbalken ska en MKB för projekt och åtgärder i den utsträckning som är 

möjligt innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera och beskriva de direkta och 

indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på 

människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 

hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med 

material, råvaror och energi.  

Är det så att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

utökas kraven och MKB:n ska alltid innehålla de obligatoriska uppgifter som redovisas 

punktform 1–5 längre ner. Det finns alltså en skillnad på verksamheter och åtgärder som alltid 

ska antas medföra betydande miljöpåverkan och verksamheter och åtgärder där detta inte kan 

antas. Om verksamheten eller åtgärden inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

behöver den tillhörande MKB:n som ska skapas endast innehålla de uppgifter som behövs för 

att uppfylla syftet i enlighet med 3 § i kap 6. MB vilket är att identifiera de direkta och indirekta 

effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan tänkas medföra. Man brukar tala 

om en ”stor” och en ”liten” MKB för att skilja dem åt.  

Om verksamheten eller åtgärden antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed 

omfattas av samrådskravet enligt 4 § 6 kap. MB ska MKB:n enligt 7 § 6 kap. i MB alltid innehålla: 

1. En beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 

utformning och omfattning. 

2. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga följder ska undvikas, minskas 

eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till 

att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs.  

3. De uppgifter som krävs för att bedöma och visa på den huvudsakliga effekten på 

människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 

som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. 

4. En redovisning av alternativa platser, om så är möjligt, samt alternativa utformningar 

med motivering om varför det valda alternativet är valt, även en beskrivning av de 

konsekvenser som uppstår av att verksamheten eller åtgärden inte verkställs. 

5. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.  

Tillståndsansökan och MKB:n ska hållas tillgängliga för allmänheten för möjlighet till yttring 

innan målet eller ärendet prövas. När domen eller beslutet har tagits i målet eller ärendet ska 

även detta göras tillgängligt för allmänheten. 
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I de mål eller ärenden där det krävs en MKB för en verksamhet eller en åtgärd ska den 

myndighet som prövar ansökan även ta ställning till om MKB:n uppfyller kraven enligt 6 kap. 

MB. Vilken myndighet som i varje enskilt fall har i uppdrag att meddela beslutet varierar 

beroende på vilken typ av projekt som avses. Om domstolen eller aktuell myndighet finner att 

MKB:n är otillräcklig behöver den sökande komplettera MKB:n till dess den kan godkännas då 

ansökan annars kommer att avvisas. Det är inte möjligt att överklaga det beslut som tas 

gällande MKB:n utan det är enbart möjligt att genomföra en överklagan i samband med att 

målet eller ärendet avgörs.  

Framtagandet av en MKB för en verksamhet eller åtgärd ska bekostas av den som gjort ansökan 

eller som i annat fall är skyldig att upprätta en MKB.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Avsikten med arbetet har varit att ta reda på vilka skillnader och likheter som finns i teorin och 

lagstiftning när det gäller processen för miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar 

samt om det finns någon möjlighet att förenkla någon av dessa processer för att få en mer 

effektiv process för de inblandade.  

Om man ser till de EU-direktiv, SMB- och MKB-direktiven, som ligger till grund för den svenska 

miljölagstiftningen så liknar grundkraven i direktiven varandra. Skillnaden är att de olika 

direktiven är anpassade för de egenskaper som finns hos ett projekt samt de egenskaper som 

finns i en plan eller ett program.  

När det gäller miljöbedömning av planer och program är det den som upprättar eller ändrar 

planen eller programmet som har det fulla ansvaret för miljöbedömningen inklusive att 

miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller bestämmelserna i miljöbalken och MKB-förordningen. 

För miljökonsekvensbedömning av ett projekt eller en åtgärd är det verksamhetsutövaren och 

länsstyrelsen eller andra myndigheters ansvar att se till att bestämmelserna följs. Miljöbalken 

ger länsstyrelsen en central roll när det kommer till MKB-processen. Länsstyrelsens uppgift är 

att samråda, övervaka och kontrollera och i vissa fall även agera som beslutande myndighet.  

Den övergripande skillnaden mellan MKB för planer och program och MKB för projekt och 

åtgärder att MKB för planer och program upprättas av den ansvarige myndigheten medan MKB 

för projekt och åtgärder upprättas av den som tänkt bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I en MKB för planer och program har även själva miljöbedömningsprocessen en större roll.  

Den alternativa hanteringen i MKB för planer och program är möjligen ännu större än i MKB för 

projekt och åtgärder. Detta för att planering sker på ett mer strategiskt plan och bedömningen 

då sker på ett annat vis än vid ett projekt eller en åtgärd. När det kommer till de krav på att 

identifiera, beskriva och utvärdera alternativ så finns det ingen väsentlig skillnad då planer och 

program samt projekt och åtgärder ska bedömas på ett likvärdigt sätt för att uppfylla de 

bestämmelser som finns i miljöbalken.  

Bedömningen sker på en mer övergripande nivå i en MKB på plannivå än en MKB på projektnivå 

och därför är det enklare att ta hänsyn till de kumulativa effekterna. Vad som även skiljer dem 

åt är tydligheten i innehållet i en MKB. När det kommer till MKB för planer och program så finns 

det en tydlighet i vad den ska innehålla. När det gäller MKB för projekt och åtgärder finns det 

en liten oklarhet. I miljöbalken framgår det att en MKB ska anpassas till varje projekts 

utformning och omfattning.  Det innebär att lagstiftningen ger möjlighet för tolkningar om 

projektet eller åtgärden inte anses medföra en betydande miljöpåverkan. Ett förtydligande om 

MKB:ns innehåll vid betydande miljöpåverkan respektive inte betydande miljöpåverkan är att 

föredra.  

Många av de bestämmelser som finns i miljöbalken är öppen för tolkningar vilket med fördel 

kan anpassas till många olika typer av projekt och åtgärder eller planer och program. Nackdelen 

med fria tolkningar är att det kan vara svårt att dra en rimlig gräns på hur bestämmelsen ska 

tolkas. Slutsatsen av arbetet är att det finns väsentliga skillnader men även många likheter 

mellan miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar. Det finns en märkbar otydlighet i 
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miljökonsekvensbedömningsprocessen som skulle behöva förbättras och förtydligas för att ge 

en enklare tolkning av lagstiftningen och därmed kunna hålla processen så okomplicerad som 

möjligt.  
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