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ABSTRAKT  

Examensarbetets syfte är att utreda vilka krav som ställs på MKB-förfarandet för mindre verksamheter rörande 
ingrepp i mark. Examensarbetet skall också utmynna i en lathund för upprättande av MKB för denna typ av 
verksamhet. Svensk lagstiftning och internationellt erkänd god sed identifieras. Tre stycken MKB för mindre 
verksamheter eller åtgärder av denna typ analyseras utifrån Svensk lag och god sed. Detta för att utreda hur MKB för 
små verksamheter som gör ingrepp i mark i praktiken utförs. Resultatet av analysen visar att dessa MKB uppfyller 
Svensk lag men inte kan anses vara den MKB som god sed föreskriver. Lathunden som också är ett resultat av 
examensarbetet ska hjälpa till vid upprättandet av MKB för att kunna göra en hög kvalitativ MKB som inte bara är 
en pappersprodukt utan även ett användbart verktyg. 

Key words: miljökonsekvensbeskrivning; MKB; Natura 2000; miljöfarlig verksamhet; vattenverksamhet; 
lathund  

 

INLEDNING  

I mitt arbete som konsult inom miljö- och 
anläggningsområdet har jag sett att det finns ett 
behov att analysera hur en bra 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för mindre 
aktiviteter och verksamheter kan göras konstruktiva 
och praktiskt användbara. En MKB behöver inte vara 
en pappersprodukt. Dilemmat är att MKB ofta ses 
som ett måste och inte som ett verktyg. Den ses 
också som mycket arbetskrävande och kostsam i 
relation till verksamhetens omfattning och lönsamhet. 
Detta resulterar i undermåliga MKB. Behovet ligger 
således i att hitta ett bra och framförallt effektivt sätt 
att göra kvalitets MKB på. Kvantitet betyder inte 
kvalitet. Det är på sättet MKB-processen utförs och 
angreppspunkterna för processen som bereder en bra 
eller dålig MKB. 

BAKGRUND  

Examensarbetet syftar i att studera hur 
miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-
förfarandet) vid mindre händelser och verksamheter 
för fysiska ingrepp i mark, såsom schakter, berg- och 
naturgrustäkter, utförs. Detta för att se vilka 
förutsättningar som finns för MKB-förfarandet och 
hur förfarandet förmodligen förenklas för att 
anpassas för en mindre verksamhet eller åtgärd vid 
markingrepp. 

Examensarbetet avgränsas till att i detalj studera tre 
upprättade MKB och jämföra dessa. Analysen görs 
genom att god kvalitet för en MKB först identifieras. 
Identifieringen av god MKB kvalitet görs utifrån 
Svenska lagkrav och internationellt erkänd god praxis. 
De MKB som studeras i detalj kan anses vara typiska 
för tre olika typer av MKB vid ingrepp i mark. Dessa 
är en så kallad ”Natura 2000 MKB” upprättad för 
ingrepp i mark, en MKB upprättad för ”tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet” för täkttillstånd i en befintlig 
bergtäkt samt en MKB upprättad för ansökan om 
”tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig 
verksamhet” för en ny bergtäkt. 

SYFTE  

Examensarbetet skall besvara frågan: Vilka krav kan 
ställas på MKB-förfarandet och hur kan det utföras 
på ett bra sätt? Frågan ställs för hela processen, från 
behovet av upprättande av MKB till prövning av 
MKB. Analysen skall göras utifrån perspektivet 
mindre verksamheter eller åtgärder vilka medför en 
markexploatering. Dessa typer av verksamheter 
definieras som små verksamheter i punkt 1-13 nedan. 
Punkterna redovisar ovanstående frågeställning 
uppdelad i 13 delfrågor. 

1. Vilka små verksamheter kräver att en MKB skall 
upprättas för ingrepp i mark? 

2. Vilka krav på små verksamheters 
effekter/konsekvenser som skall studeras och hur 
utförs detta? 

3. Vilka krav ställs på alternativa lokaler, 
utformningar och nollalternativ av små 
verksamheter och hur hanteras detta? 

4. Vilka krav ställs på värderingen av de ovanstående 
alternativen och hur kan detta realiseras? 

5. Vilka krav ställs på beskrivningen av små 
verksamheter och hur kan detta göras? 

6. Vilka krav ställs på beskrivningen av omgivningen 
och hur kan detta utföras? 

7. Vilka krav ställs på identifiering av 
effekter/konsekvenser och hur görs detta bra? 

8. Vilka krav ställs på förutsägningar av hur stora 
verksamhetens effekter/konsekvenser är och hur 
utförs detta på ett relevant sätt? 

9. Vilka krav ställs på utvärderingen av hur 
signifikanta effekter/konsekvenser är och hur 
utförs detta på ett bra sätt? 

10. Vilka krav ställs på valet av åtgärder för att 
undvika, motverkar eller reducerar 
effekterna/konsekvenserna och hur kan dessa 
väljas på ett korrekt sätt? 

11. Vilka krav ställs på samrådsförfarandet och hur 
detta hanteras på ett bra sätt? 

12. Vilka krav ställs på presentationen av en MKB för 
små verksamheter och hur detta görs på ett 
adekvat sätt? 

13. Vem prövar MKB och under vilka kriterier? 
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Punkt 1, 2 och 3 anger avgränsningen av MKB. 
Denna är viktig för att hantera omfattningen av en 
MKB. Punkt 4-10 redogör för vilka utredningar som 
skall göras, hur mätningar och modeller genomförs 
och hur dessa utvärderas och jämförs med olika 
alternativ för verksamheten. Punkt 11 redogör för 
samrådförfarandet, den viktiga kommunikationen 
med intressenter i projektet samt återföring från 
samrådsförfarandet tillbaka till MKB-förfarandet. 
Punkt 11 och 12 hanterar redovisningen och 
prövningen av de dokument som MKB-förfarandet 
har resulterat i. Frågorna används för att i detalj 
kunna stukturera examensarbetet och vad som skall 
analyseras och utredas. Svaret på frågorna besvaras 
löpande genom examensarbetet och utmynnar i 
lathund (Bilaga II). 

METODIK  

Nedan beskrivs metoden för genomförandet av detta 
examensarbete. Från planeringsstadiet till det färdiga 
resultatet. Som första steg i arbetet, efter det att iden 
för examensarbete var formad, upprättades en 
projektplan. I denna strukturerades arbetet upp 
utifrån de frågeställningar som ansågs angelägna, de 
13 delfrågorna angivna i syftet. Härefter beskrivs 
utförandeskedet, där beskrivs hur examensarbetet 
utfördes i praktiken. Slutligen beskrivs 
avslutningsskedet i vilket det beskrivs hur slutsatserna 
kunnat omformas till ett resultat en Lathund för 
”Mindre” MKB vid ingrepp i mark.  

Planeringsskedet 

I planeringsskedets projektplan strukturerades arbetet 
upp på nedanstående sätt. Sex faser identifierades för 
vilka metod och syfte skrevs ner. 

Fas 1. Identifiera lag/författningskrav på MKB 
Krav identifieras från prövningsinstans, 
Miljödomstolen, Länsstyrelsen, kommun och 
vägledning naturvårdsverket.  

Detta görs genom litteratursök i naturvårdsverkets 
författningar och råd, Miljöbalken och andra berörda 
lagar och förordningar. Avgränsningen görs till 
allmänna MKB-krav och de krav som ställs på Natura 
2000-områden, täktverksamheter och vatten-
verksamheter samt ingrepp i mark.  

Fas 2. Identifiering av den ideala MKB 
Identifieringen av det ideala MKB-förfarandet enligt 
samtida praxis och omvärldens uppfattning om hur 
det ideala förfarandet bör utföras. Identifieringen 
görs genom litteraturstudier och jämförs senare med 
de krav som ställs från lagar och myndigheter.  

Fas 3. Identifiera MKB-förfarande i praktiken. 
Här identifiera praktiskt utförande hos de MKB-
exempel som skall studeras med alla de 
frågeställningar som nämns i syftet för 
examensarbetet. Detta skall sedermera jämföras med 
andra MKB för mindre verksamheter och händelser 
vid ingrepp i mark. Eventuellt olika typer av 

förfarande av MKB för mindre verksamheter och 
händelser identifieras härigenom. 

Fas 4. Identifiering av prövningsförfarande 
Identifiering av lagkrav på prövningsförfarande och 
praktiskt genomförande görs genom studier av de 
olika prövningsinstansernas prövningsförfarande.  

Fas 5. Analys av MKB-förfarande 
Genom att identifiera orsak till MKB, avgränsningar 
för MKB, utredningars och mätningars nivå och 
relevans av utvärderingar och jämförelser kan 
förfarandet analyseras och jämföras med lagkrav som 
finns. De olika skillnaderna mellan typer av MKB 
analyseras och tydliggörs. Försök till att besvara de 
frågeställningar som ställs i syftet examensarbetet 
görs. Detta görs även genom analys av det ideala 
MKB-förfarandet och i samband med lagkrav och 
myndighetskrav som finns. Genom att titta på 
prövningsförfarandet och jämföra det med hur MKB 
utförs i praktiken kan analys göras av hur bra praxis 
uppfyller prövningskraven. 

Fas 6. Slutsatser 
Genom tidigare gjord analys kan slutsatser dras och 
sammanfattas och en ”lathund”, till upprättande av 
MKB för små verksamheter, kan sammanställas. 

Utförande 

Under skrivandets gång har det tydliggjorts att en 
omstrukturering av den ursprungliga dispositionen av 
texten eller faserna bör göras. För att få ett bättre 
sammanhang i texten bör den ideala 
miljökonsekvensbeskrivningen diskuteras innan 
identifiering av vilka lagar och regler upprättandet av 
en MKB faller under. Därför har dessa två faser fått 
byta plats. Utöver detta har de identifierade sex 
faserna till vissa delar integrerats i varandra. Orsaken 
till detta är att faserna är svåra att separera och 
integrationen har resulterat i fyra kvarvarande faser. 
Praktiskt utförande av de MKB-typer som skall 
studeras identifieras i samband med identifiering av 
svenska lagkrav och praxis. Detta betyder att fas 5 
integreras i fas 1. Många av de frågeställningar som 
nämns i syftet för examensarbetet besvaras under 
identifieringen av de lagkrav och vägledning från 
svenska myndigheter samt under identifiering av den 
ideala MKB. Således kommer delar för fas 1 och 2 
beskrivas och identifieras under både kapitlet om den 
ideala MKB samt under kapitlet om Svensk 
lagstiftning, råd och vägledning. Det praktiska 
utförandet är definierat av de lagkrav som finns och 
vad som anses vara god praxis detta resulterar i att 
dessa inte kan separeras. Identifiering av 
prövningsförfarandet görs i samband med analys av 
det svenska förfarandet och de svenska lagkraven. 
Därför har dessa delar också hamnat under fasen 
Svensk lagstiftning, råd och vägledning, fas 4 
integreras i fas 1. Det svenska prövningsförfarandet 
är så integrerat i den svenska lagen att dessa delar ej 
kan delas. Efter dessa omstruktureringar under resans 
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gång har en tydlig disposition av arbetet gjorts enligt 
följande: 

• Identifiering av den ideala MKB 
• Identifiering av Svensk lagstiftning, råd och 
vägledning 

• Analys av MKB-förfarandet i praktiken 
• Slutsatser 

Litteratursökning 
Efter det att syfte, metod och tidplan identifierats i 
projektplanen, startade arbete genom 
litteratursökningar utfördes och besök på Läns-
styrelsen på Gotland gjordes. Litteratursökningen 
gjordes för att hitta material till Identifieringen av 
lag/författningskrav samt för identifieringen av den 
ideala MKB. Vid besöket på Länsstyrelsen gjordes ett 
urval av upprättade MKB i deras arkiv vilka 
kopierades som underlag för analys. 

En sökning gjordes i LIBRIS, nationell gemensam 
katalog för de svenska universitets- och forsknings-
biblioteken, på ämnet miljökonsekvensbeskrivning 
och på naturvårdsverkets hemsida samt regerings-
kansliets rättsdatabas.  

Litteratursökningen på LIBRIS gjordes genom 
sökordet MKB eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detta genererade ett stort antal träffar av vilka vissa 
antecknades efter relevans och aktualitet. Ur dessa 
anteckningar gjordes sedermera ett ytterligare urval 
efter kvalitet, relevans och aktualitet. Detta för att 
kunna begränsa materialet ytterligare.  

Fokus lades på nyare litteratur inom MKB-området. 
Dels valdes grundläggande läroböcker och 
baskunskapsböcker ut och dels valdes specifika 
dokument om detaljområden inom MKB-processen 
ut. Detta för att få en bred kunskap om vad som 
anses vara god praxis idag och hur det anses vara bäst 
att i detalj och mer generellt kunna förbättra MKB-
processen idag och i framtiden. Ämnessökning gav 
drygt 200 träffar och ett urval ett trettiotal dokument, 
både läroböcker, utredningar och uppsatser, 
publicerade under 2000-talet gjordes. 

Även ett artikelsökning i DiVA, inga ytterligare 
dokument hittades. Ytterligare litteratursökningar 
gjordes under resans gång då behov för detta fanns. 

Identifiering av den ideala MKB 
Den tidigare nämnda litteratursökningen utmynnade i 
ett antal artiklar och böcker. Ur dessa kunde kunskap 
i kombination med egna erfarenheter ett koncentrat 
av den ideala miljökonsekvensbeskrivningen 
beskrivas. Ur detta valdes både utländsk och svensk 
litteratur ut. Detta eftersom den svenska praxisen inte 
kan anses vara den ideala utan behovet fanns att 
komplettera svenskt litteratur med utländsk. Således 
jämfördes en svenskt bästa praxis exempel med ett 
utländsk, engelsk, den senaste upplagan av det 
studiematerial som användes på KTH då jag 
studerade MKB där på 90-talet. Av egen erfarenhet 
ett bra material. Det skall tilläggas att svensk litteratur 
i ämnet är sparsam. Utöver detta kompletterades med 

utländsk litteratur på ämnet metoder med vilka man 
bäst kan göra en MKB. Detta för att kunna få en så 
”komplett manual ” som möjligt i ämnet att upprätta 
en MKB. Även olika metoder som kan användas vid 
upprättandet av MKB identifierades. Inga metoder 
analyseras i detalj men det ger en möjlighet till 
medvetenhet om olika typer av metoder det finns att 
tillgå för att lösa MKB-problematik. 

Vad är syftet med en miljökonsekvensbeskrivning? 
Vad är det som är en miljökonsekvensbeskrivning? 
Vilket förfarande bör genomföras och vilka delar skall 
den innehålla? Detta sett från perspektivet begreppet 
miljökonsekvensbeskrivning och inte de lagkrav som 
finns på en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
delar i litteraturen har sammanställts för att ge svar på 
dessa frågor. Dels i löpande text men också som en 
checklista. Detta för att i ett senare skede kunna, 
tillsammans med de lagkrav och svensk praxis som 
finns, analysera ett urval av MKB som utförts i 
praktiken. 

Identifiering av svensk lagstiftning, råd och vägledning  
För att identifiera vilka lagar och förordningar som 
gäller för upprättandet av och krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar gjordes en sökning hos 
Naturvårdsverket och Länsstyrelser. Utvald litteratur 
har sedan gåtts igenom för att en sammanfattning av 
vilka krav som finns skall kunna göras. Valda 
relevanta delar av materialet har sammanfattats. 
Genom att identifiera lagkrav och vägledning från 
myndigheter erhålls delar av det underlag som behövs 
för att analysera hur MKB utförs i praktiken. 

Eftersom den breda litteratursökningen inte 
resulterade i många uppdaterade publikationer om 
Svenska lagar, praxis och vägledning gjordes litteratur 
sökningar först på Naturvårdsverkets hemsida. 

Således gjordes en översyn av det material som finns 
utlagt om MKB på Naturvårdsverkets hemsida. Två 
ändringar inom området har gjort i närtid under 2008 
och 2009. Detta material redovisar tydligt vilka delar 
av Miljöbalken som är aktuella och vilka förordningar 
som gäller idag. På hemsidan redovisas tydligt vilka 
lagar och förordningar som är aktuella och även vilka 
olika aktiviteter/verksamheter som kräver att en 
MKB upprättas. 

Den uppenbara lagen att använda i detta arbete är 
Miljöbalken. Genom att läsa igenom det material på 
Naturvårdsverkets hemsida om miljökonsekvens-
beskrivningar kunde de i detta examensarbetes viktiga 
delar identifieras som kapitel 6, 7, 9 och 11 i 
Miljöbalken. Genom att identifiera de olika typerna 
av lagkrav och vägledande material har dessa typer av 
publikationer gåtts igenom och relevant material valts 
ut på ett systematiskt sätt. 

Därefter kunde sökningar i författningsregister göras 
på Tillsyns- och föreskriftrådets hemsida. 
Författningsregistret innehåller författningar, före-
skrifter och allmänna råd sorterat efter Miljöbalken 
olika kapitel. Potentiellt relevanta författningar 
tillhörande Miljöbalkens 6, 7, 9, 11 och 12 kapitel 
valdes ut. Dessa gicks sedan igenom och två relevanta 
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författningar vaskades fram, Förordning (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
och Förordning (SFS 1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

Härefter gjordes en riktad sökning på Naturvårds-
verkets hemsida efter handböcker. Följande valdes ut 
Handbok för tillståndsprövning av miljöfarlig 
verksamhet (Naturvårdsverket, 2003a), Handbok för 
täkter (Naturvårdsverket, 2003b), Handbok för 
Natura 2000 (Naturvårdsverket, 2003c) samt 
Handbok för vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 
2008). 

Även riktade sökningar på naturvårdsverkets hemsida 
gällande miljöfarlig verksamhet, täkter, vatten-
verksamhet och Natura 2000-områden gjordes med 
goda resultat. Denna sammanställning av lagar, regler 
och vägledningar användes som ett skelett som 
sedermera klätts och fyllts i med mer djupgående 
studier i Miljöbalken och förordningar. 

De publikationer som Länsstyrelsen ger ut angående 
tillståndsansökan söktes också på nätet och tre 
vägledningar valdes ut. En från Gotlands Länsstyrelse 
eftersom det är Länsstyrelsen på Gotland som har 
varit prövningsinstans eller samrådande part i alla 
aktuella MKB som studerat i detta examensarbete. 
Vägledningen heter ”Att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet”. Dessa vägledningar användes dock 
främst som checklista för att identifiera om relevanta 
delar var med i examensarbetet som helhet. 

Ytterligare komplettering gjordes sedan från 
Miljöbalkens kapitel 2-5 och 7 då dessa är relevanta 
för bedömningen av MKB och således tas upp som 
bedömningsgrunder. Även kompletterings om 
ytterligare vägledande bedömningsgrunder gjordes, 
Sveriges miljö- och kvalitetsmål, regionala och lokala 
miljömål, kommunala översiktplaner, riktvärden. 
Information om dessa hittades på Naturvårdsverkets 
och Boverkets hemsida.  

För ytterligare övergripande information om det 
svenska förfarandet användes även den svensk 
litteratur som används i analys av det ideala MKB-
förfarandet också i denna del av examensarbete.  

Identifieringen av svensk lagstiftning, råd och väg-
ledning sammanställdes dels i löpande text under 
kapitlet Svensk lagstiftning, råd och vägledning och 
sammanställdes sedan tillsammans med den ideala 
MKB i en checklista för analys av MKB. 

Analys av MKB-förfarande i praktiken  
Genom en sammanställning av de lagkrav och praxis 
som finns runt tillståndsansökningar samt vad en 
ideal MKB bör innehålla har en checklista i 
tabellform gjorts. Därigenom har ett hjälpmedel 
upprättats för analys av MKB. Checklistan redogör 
för vad de olika MKB bör innehålla, alltså både 
lagkrav, vägledning och kvalitetsparametrar. Härefter 
har en analys gjorts av tre MKB. De utvalda MKB är 
en analys för varje typ av MKB som detta 
examensarbete avser att titta på.  

Valet av MKB utfördes i enlighet följande metodik. 
Genom två besök på Länsstyrelsen på Gotlands arkiv, 
2009 och 2012, kunde ett urval av det lokala MKB 
praxisen studeras. Urvalet av MKB skedde genom att 
tre typer av MKB söktes.  

• MKB för mindre täktverksamhet,  
• MKB för potentiell påverkan på Natura 2000-
områden genom ingrepp i mark och  

• MKB för vattenverksamhet på grund av ingrepp i 
mark, t.ex. täktverksamhet.  

Urvalet av MKB för täktverksamhet gjordes utifrån 
perspektivet hur många som finns att tillgå, 
tidpunkten för vilken aktuell lagstiftning gjorts 
gällande samt typ av täktverksamhet. Sedan 1:a 
augusti 2005 tillståndsprövas täkter som miljöfarlig 
verksamhet i enlighet med kapitel 9 Miljöbalken. 
Tidigare prövades dessa enligt kapitel 12 i 
Miljöbalken. Därför har urvalet av MKB gjorts efter 
att de senaste reglerna införts. Ett ytterligare urval har 
gjorts utifrån de tillståndsansökningar som 
täktverksamhet beviljats.  

En av varje typ av MKB valdes ut ur ett digert 
material med undantag för Natura 2000 MKB. Fler 
MKB kunde ha valts ut för att ge ett större underlag 
för analysen men storleken på arbetet var tvunget att 
begränsas och således gjordes endast tre analyser. 
(Tabell 1) En Natura 2000 MKB pga. ingrepp i form 
av vindkraftfundament och vägar, en MKB för en 
mindre täktverksamhet och en MKB för en större 
täktverksamhet som kräver tillstånd för vatten-
verksamhet valdes ut. I ett tidigare skede av examens-
arbetet var även syftet att analysera MKB upprättade 
av författaren själv. Beroende på att det finns en 
svårighet att vara objektiv vid analys av MKB, då 
kunskapen om de ”egna” MKB är mycket mer 
djupgående, samt behovet av begränsning av storlek 
på arbete valdes de ”egna” MKB bort. De MKB som 

Analyserande MKB

Hejdeby Tibble 1:10 m fl, Gotland
Bergtäkt med 
grundvatten-

sänkning

Miljöfarlig 
verksamhet/ 

Vatten-
verksamhet

Betydande 
miljöpåverkan

Rings Hejnum 3:1, Gotland Bergtäkt 
Miljöfarlig 

verksamhet

Ej av 
betydande 

miljöpåverkan

Hablingbo Stjups 1:27 m fl, Gotland
Angränsande 
Natura 2000-

områden

Hinders-
prövning 

Natura 2000

Ej av 
betydande 

miljöpåverkan

1000 ton under 10 år                      
100 ton/år

6 st vindkraftsfundament samt 
vägar och kabelförläggning till 

dessa

Typ av MKB Storlek

3 600 000 ton under 20 år            
ca 20 000 ton/år

Tabell 1 MKB valda för analys 
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valdes gjordes också utifrån tillgängligt material samt 
en önskad variation av vilka som upprättat MKB och 
om verksamheter anses vara av ”betydande miljö-
påverkan”. Om en verksamhet är av betydande miljö-
påverkan ställs ytterligare krav på MKB. Det kändes 
därför viktigt att ha med en MKB upprättad för 
verksamhet av ”betydande miljöpåverkan” eftersom 
det juridiska begreppet ”betydande miljöpåverkan” 
inte behöver anknyta till storleken på verksamhet. En 
liten verksamhet kan vara av ”betydande miljö-
påverkan”. Valet gjordes att inte redovisa i 
examensarbetet verksamhetsutövarens eller MKB-
konsultens namn. Detta eftersom examensarbetes 
syfte inte är att recensera varken verksamhetsutövare 
eller konsulter.  

Slutsatser 
Analysen av de tre MKB resulterade i slutsatser om 
vilka delar focus bör ligga på eller delar som bör tas 
med för att få en god kvalitet och en MKB som inte 
bara är ett pappersdokument utan ett praktiskt 
användbart dokument. Ur checklistan för analys 
kunde sedan en lathund för upprättande av MKB 
skapas. 

IDENTIFIERING AV DEN IDEALA 

MKB 

Vad är syftet med en miljökonsekvensbeskrivning? 
Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? Vilket 
förfarande bör genomföras och vilka delar skall den 
innehålla? Vad är den optimal eller ideala miljö-
konsekvensbeskrivningen för att uppnå bästa ända-
målsenliga resultat? Svaret på frågorna ger också 
svaret på hur det ideala MKB-förfarandet ser ut eller 
vad det innehåller. Ambitionen med detta kapitel är 
att beskriva den ideala MKB och vilka verktyg som 
kan användas för att uppnå den. Kapitlet beskriver 
således innehåll, tillvägagångsätt och metoder för 
upprättande av MKB eller för MKB-förfarandet. 
Metoder som används som verktyg till upprättandet 
av MKB används för olika syften och förutsättningar 
och kan ibland överlappa varandra. Metoderna 
beskrivs för att ge en överblick över dessa och vad 
som kan åtkommas med dem och för att kunna ge ett 
underlag för val av metod. Alla metoder behöver inte 
användas samtidigt. 

Utan att veta vad syftet är med en 
miljökonsekvensbeskrivning är, är det svårt att 
identifiera den ideala MKB. Genom att jämför olika 
litteraturs uppfattning av vad syftet med en MKB är 
förväntas syftet kunna identifieras.  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Syftet med en MKB 
ämnad för projekt, det vill säga MKB för 
verksamheter och åtgärder av olika slag, varierar 
mellan olika länder. Det finns dock likheter vilka kan 
sammanfattas i tre punkter.  

• Syftet med MKB-processen eller MKB-
förfarandet är att förena hänsyn till miljön i en 
verksamhet eller en åtgärd då den skall planeras 
och utformas. Projektet miljöanpassas. 

• Syftet med MKB-processen är att intressenter 
som allmänhet, myndigheter och organisationer 
skall kunna påverka verksamheten eller åtgärden 
och det beslutsunderlag som framtas. 

• Syftet med MKB-dokumentet är att det skall 
fungera som beslutsunderlag vid tillstånds-
prövningar eller liknande. 

I Sverige innefattar en MKB som regel både 
dokument och process eller förfarande. Således är 
ofta syftet med ett MKB-förfarande att generera ett 
underlag till beslut om ett projekt kan tillåtas eller ej. 
Därför är syftet att studera projektets förväntade och 
troliga effekter på miljön på ett sådant sätt att 
underlag till beslut innehåller den information som är 
väsentlig för ett, i slutändan, bra beslut. Syftet är 
också att MKB-processen skall ge insikt i projektets 
miljöpåverkan i ett tidigt skede. Därigenom kan 
projektet anpassas till de förutsättningar miljön ger. 
Förfarandet innehåller samråd genom dialog med 
intressenter som allmänhet, närboende, 
organisationer och myndigheter. Syftet med dialogen 
är att informera intressenter om projektets 
miljöpåverkan och att intressenternas åsikter och 
behov skall kunna påverka det slutliga besluts-
underlaget, MKB-dokumentet. Beslutsunderlaget som 
en domstol eller en myndighet har att tillgå, vid beslut 
i ett ärende, är undantagsvis bara MKB-dokumentet. 
Många gånger ingår även ekonomiska utredningar i 
underlaget. 

I boken MKB Introduktion till miljökonsekvens-
beskrivning (Hedlund & Kjellander, 2007) redovisas 
att det kan finnas stora skillnader i syfte, funktion och 
användning av MKB mellan olika länder. Dock finns 
samsyn som kan beskrivas som internationell sed eller 
praxis, dock ej praxis i juridisk mening. Nedan följer 
en beskrivning av denna sed eller praxis. För att 
realisera syftet i MKB finns en relativt gemensam 
uppfattning hur en MKB för en verksamhet eller 
åtgärd successiv kan tas fram. Detta beskrivs ofta 
som en internationell sed eller praxis. Detta 
förfarande kan delas in i nedan redovisade moment 
eller skeden. 

• Behovsbedömning 
• Bakgrundsdata 
• Alternativ 
• Nollalternativ 
• Samråd 
• Avgränsningar 
• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
effekter och konsekvenser 

• Skadeförebyggande åtgärder 
• MKB-dokument 
• Granskning 
• Kontroll och uppföljning 
Under momentet behovsbedömning görs en 
förhandsbedömning utifrån gällande lagar och regler, 
alternativt ett enskilt beslut för verksamheten eller 
åtgärden, om behovet för en MKB finns eller ej. 
Härefter tas bakgrundsdata för miljön och dess 
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utvecklings fram. Miljöns utveckling kan 
exemplifieras som historisk utveckling, nuläge och 
framtidautveckling. Bakgrundsdata tas alltså fram 
både för tid och rum. Därefter identifieras de 
alternativ som finns för verksamheten eller åtgärdens 
lokalisering, utformning etc. Även nollalternativ 
identifieras. Nollalternativet redovisar hur miljön mm. 
utvecklas i framtiden om verksamheten eller åtgärden 
inte kommer till stånd. Under samrådssteget hålls en 
dialog med allmänhet, organisationer, myndigheter 
m.fl. intressenter om verksamheten eller åtgärdens 
miljöpåverkan, alternativ mm.. Därefter görs MKBs 
avgränsning. Här identifieras avgränsingen i tid och i 
rum men även de alternativ som är relevanta och 
vilka miljöaspekter som bör utredas. Sedan 
identifieras, beskrivs och bedöms effekter och 
konsekvenser av exploateringen och dess alternativ 
och nollalternativ. Därefter identifieras de skade-
förebyggande åtgärder som anses förebygga, lindra 
eller kompensera betydande negativ miljöpåverkan. 
Detta utmynnar i en sammanställning av ett underlag 
för beslut, MKB-dokumentet. Alla dessa delar av 
MKB-processen diskuteras i dialog men intressenter 
för verksamheten eller åtgärden, dvs samråd sker. 
Beslutsunderlaget, MKB-dokumentet, och samråds-
förfarandet granskas sedan.  

I boken ”Introduction to Environmental Impact 
Assessment” redovisas MKB-processen i stort sett 
samma delar som tidigare redovisat i detta kapitel. 
Delprocesserna kommer inte i samma ordning och 
redovisas uppdelat i mindre delprocesser. Men i stort 
är dessa båda redovisningar jämförbara. Nedan följer 
ett försök till översättning med samma uttryck som 
används i boken ”MKB introduktion till miljö-
konsekvensbeskrivning”. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Kortfattat är 
en miljökonsekvensbeskrivning en process, en 
systematrisk process, som i förhand utreder 
miljökonsekvenser av utvecklings projekt eller 
åtgärder. Tyngdpunkten ligger, till motsats till många 
andra processer för miljöskydd, på förebyggande 
åtgärder. Upprättande av en miljökonsekvens-
beskrivning kräver ett systematiskt och tvär-
vetenskapligt tillvägagångssätt med helhetsyn. Denna 
process innefattar ett antal steg och sammanfattas 
kortfatta nedan. 

• Behovsbedömning (Screening) 
• Avgränsning (Scoping) 
• Alternativ (Considerations of alternatives) 
• Beskrivning av projektet eller exploateringen 
(Description of project/development action) 

• Bakgrundsdata (Environmental baseline) 
• Identifiering av miljöeffekter (Identification of 
main impacts) 

• Beskrivning av miljöeffekter (Prediction of 
impacts) 

• Bedömning av miljökonsekvenser (Evaluation 
and Assessment of Significance) 

• Skadeförebyggande åtgärder (Mitigation) 

• Samråd (Public consultation and participation) 
• MKB-dokumentet (EIS) 
• Gransking (Review) 
• Beslutsfattande (Decision-making) 
• Kontroll (Post decision monitoring) 
• Uppföljning (Auditing) 
Även om dessa steg här redovisas linjärt bör en 
MKB-process vara en cyklisk aktivitet med återföring 
och växelverkan mellan de olika stegen i processen. 
Praxis kan variera och det verkliga MKB-förfarandet 
varierar kraftigt i förhållande till ovan listad beskriven 
process. Detta beroende på t.ex. lagstiftning i aktuellt 
ärende. Ordningen i processen kan också variera. 

Behovsbedömningen begränsar tillämpningen av 
MKB-förfarandet till de projekt som kan förorsaka 
signifikanta miljökonsekvenser. Detta kan delvis 
bestämmas genom de MKB-regler som gäller i ett 
land vid tiden för prövningen. Efter behovet av en 
MKB-process identifieras görs en avgränsning i ett 
tidigt skede av alla eventuella konsekvenser och från 
alla möjliga alternativa utföranden av ett projekt. 
Detta för att kunna hitta de avgörande och 
signifikanta frågeställningarna. Därefter bör andra 
möjliga lösningar för projektet tydliggöras genom 
alternativ eller metoder. Dessa alternativ är 
alternativa platser, storlekar, processer, situations-
planer eller planering, operativa förutsättningar och 
även nollalternativet. Genom att beskriva projektet 
redovisas syfte och motiv med projektet och en 
förståelse för projektets specifika beskaffenheter. 
Även de olika stegen i exploateringen, platser och 
processer bör redovisas. Bakgrundsdata inkluderar 
fastställande av nuvarande och framtida miljös status 
utan projektets påverkan. Med i utredningen bör vara 
naturliga förlopp och händelser samt övrig påverkan 
från människor. Identifiering av miljöeffekter görs 
genom att knyta samman de tidigare stegen i 
processen. Detta i syfte att säkerställa att alla 
potentiella signifikanta miljöeffekter identifieras. Både 
positiva och negativa effekter ska identifieras. Efter 
identifiering görs beskrivning av miljöeffekter vars 
syfte är att identifiera magnitud och andra 
dimensioner av identifierade förändringar i miljön 
som projektet medför. Detta gör genom jämförelse 
med nollalternativet, situationen där inget projekt 
eller åtgärd utförs. Bedömning av miljö-
konsekvenser görs härefter genom bedömning av 
den relativa signifikansen av de förutspådda 
miljökonsekvenserna. Detta för att kunna identifiera 
de huvudsakliga negativa konsekvenserna. Därefter 
tas skadeförebyggande åtgärder fram. Detta 
innefattar införandet av åtgärder som undviker, 
minskar, motverkar eller kompenserar någon av de 
betydelsefulla negativa konsekvenserna. Samrådets 
syfte är att försäkra att kvalitén, allsidigheten och 
effektiviteten hos MKB och att adekvat hänsyn tagits 
till intressenters åsikter i beslutsprocessen. 
Presentationen av MKB-dokumentet är en viktig del 
i MKB-processen. Om denna görs på ett dåligt sätt 
kan ett bra arbete i förfarandet hämmas. Granskning 
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av MKB-dokumentet görs genom systematrisk 
bedömning av dess kvalité. Detta ingår som en del av 
beslutsunderlaget. Därefter fattas beslut, av aktuellt 
myndighet, om projektet. Detta baserat på MKB-
dokumentet, samråds resultat och andra relevanta 
beslutsunderlag. Om beslut tas att ge tillstånd till 
projektet att fortsätta kontrolleras konsekvenserna 
associerade med exploateringen. Uppföljning görs 
efter kontrollen utförts. Detta kan innebära 
jämförelser mellan verkligt utfall och förutspådd 
utfall. Detta kan användas för att bedöma kvalitén på 
förutsägelserna och de skadeförebyggande 
åtgärdernas effektivitet. 

De två ovan redovisade exempel av god sed eller 
praxis (ej juridisk) för MKB-förfarandet både i 
Sverige och världen uppvisar i princip ingen väsentlig 
skillnad. Det som kan anses fattas i den första 
beskrivningen av MKB-processen är en beskrivning 
av projektet, verksamheten, åtgärden eller 
exploateringen som sådant i jämförelse med den 
senare redovisade god praxis. Även Beslutsfattandet 
utelämnas i det tidigare alternativet. Då både dessa 
delprocesser känns relevanta för MKB-processen 
som helhet kommer den senare uppdelningen 
användas för att i mer detalj identifiera det ”ideala” 
MKB-förfarandet. Granskning och beslutsfattande 
slås då ihop till ett avsnitt. 

Behovsbedömning 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Antalet 
projekt som skulle kunna behöva en MKB är 
potentiellt mycket stort. Men många projekt har inga 
eller inga signifikanta miljöeffekter. Bedömnings-
processen syfte är att fokusera på de projekt som har 
potentiellt signifikanta negativa miljökonsekvenser 
eller projekt vilkas konsekvenser inte är alltigenom 
känd. Behovsbedömning resulterar i att de med få 
konsekvenser är utsorterade och tillåts gå vidare till 
normalt planeringsförfarande utan att spilla ytterligare 
tid och pengar mer utvärderingar. 

Det finns olika sätt att bedöma behovet av att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall tas fram. Ofta styrs 
denna delprocess av lagstiftning. Lagstiftningen är 
olika uppbyggd i olika länder. I detta examensarbete 
skall ett försök göras att ta fram den ideala svenska 
miljökonsekvens beskrivningen under rådande svensk 
lagstiftning och praxis. Därför kommer delar som 
berör lag och praxis endast belysas ur svenskt 
perspektiv. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) I Sverige gör 
behovsbedömningen av MKB i stort av lagstiftaren. 
Krav på MKB ställs i Miljöbalken och till den 
kopplade sektorlagar. Redovisningen av detta sker i 
kapitel Svensk lagstiftning råd och vägledning. I 
Miljöbalken finns begreppet ”betydande 
miljöpåverkan” och har betydelse för en MKBs 
avgränsning, om det anses vara behov för en ”stor” 
eller en ”liten” MKB. Om projektet anses ha en 
”betydande miljöpåverkan” ställs högre krav på 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och om-
fattningen på samråd. Högre krav ställs alltså på 

MKB-processen. I MKB-förordningen har regeringen 
bestämt vilka typer av projekt som kan anses vara av 
”betydande miljöpåverkan”. Men ”betydande 
miljöpåverkan” kan även avgöras från fall till fall och 
föregås då av samråd. Det finns tillfällen då 
behovsbedömning, om huruvida en MKB behövs 
eller inte, alltid görs. Detta gäller bl.a. detaljplaner, 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och projekt 
som inte är tillståndpliktiga men som i allt väsentligt 
kan ändra naturmiljön och därför skall samrådas med 
tillståndsmyndigheten. Om ett projekt skulle kunna 
påverka ett Natura 2000-område krävs en 
behovsbedömning om MKB skall göras eller ej. Detta 
även om projektet i sig inte kräver en MKB. 

Avgränsning 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) En MKBs 
avgränsning är konsekvenserna av verksamheten och 
frågor som de ger upphov till. Avgränsnings-
processen innebär att avgöra vilka av projektets alla 
möjliga effekter från alla möjliga alternativa 
tillvägagångssätt som är de signifikanta effekterna. En 
initial avgränsning av möjliga effekter kan identifiera 
de effekter som tros vara konsekvenser som är 
potentiellt signifikanta, de som inte tros vara 
signifikanta och de vars signifikans är oklar. 
Ytterligare studier bör sedan göras av konsekvenserna 
i de olika kategorierna ovan. Därefter stryks de 
konsekvenser vilka visas, av studier, inte vara 
signifikanta och de i den osäkra kategorin läggs till 
dem med potentiellt signifikanta konsekvenser. 
Denna förädling av fokus av de signifikanta 
konsekvenserna fortsätter hela vägen genom MKB-
processen. En bra avgränsning har visat sig vara en 
nyckelfaktor till en bra miljökonsekvensbeskrivning.  

Avgränsning bör göras under diskussion mellan 
verksamhetsutövare, kompetent myndighet och med 
allmänheten. Detta är ofta första steget i 
förhandlingarna och konsulteringen mellan 
verksamhetsutövaren och intressenter. I och med 
detta startar samrådsprocessen.  

Avgränsningen är ett mycket viktigt steg i MKB-
processen och möjliggör optimering av begränsade 
resurser. Resurserna kan fördelas för bästa effekt, 
missförstånd mellan de olika parterna förbyggs och 
behovet av information som behövs för ett MKB-
dokument identifieras. Andra frågor som bör 
inkluderas i avgränsingen är: 

• speciellt värderade miljöegenskaper 
• de konsekvenser som bedöms vara av speciellt 
oroande för de parter som påverkas 

• metoder som anses kunna förutsäga och ut-
värdera olika påverkan 

• skalan inom vilken påverkan skall utredas 
• altenativ som kan anses rimliga att utreda vidare 
(Hedlund & Kjellander, 2007) Avgränsningen är 
avgörande för att miljökonsekvensbeskrivningen blir 
tillräckligt omfattande och inte heller för omfattande. 
I Sverige skall Länsstyrelsen, under samråd, verka för 
att MKB får den inriktning och omfattning som krävs 



Greta Lindell  TRITA-LWR Degree Project, LWR-EX-2014:02

 
 

8 

 

för tillståndsprövningen. Behovet av information som 
allmänheten och andra intressenter har är också 
avgörande för vad som behövs utredas och redovisas 
i MKB-dokumentet. Dock är det verksamhets-
utövaren som skall utföra avgränsingen under hela 
MKB-processen och ska motivera sina avgränsningar 
för övriga intressenter. Även en viss detaljering i 
avgränsingen är således nödvändig för att intressenter 
skall kunna ha en åsikt om avgränsningen hos MKB 
och därmed hjälpa verksamhetsutövaren till en mer 
komplett MKB.  

I de fall då verksamheten antas medföra ”betydande 
miljöpåverkan” utökas kravet på innehåll i en MKB. 
Dock skall en MKB inte innehålla mer än vad som är 
nödvändigt för det enskilda fallet. Avgränsningen bör 
utgå från verksamhetens potentiella påverkan och 
influensområdets känslighet.  

Avgränsningen bör i grunddrag göras för: 

• Rum 
• Tid 
• Sak 
Dessa delar är dock integrerade och är svåra att 
separera. Avgränsningen i rum och tid avgränsar 
också i sak. 

Den rumsliga avgränsningen är en avgränsning inom 
vilket område verksamheten påverkar miljön, 
influensområdet, både direkt, indirekt och kumulativt. 
Avgränsningen i rummet är därför olika för olika 
miljöaspekter och bör redovisas på en karta i MKB.  

Avgränsningen i tid utgör den tidrymd under vilken 
verksamhetens signifikanta miljöpåverkan kan 
förväntas. Tidsavgränsningen beror naturligtvis också 
av olika miljöaspekter. Tidsrymden är därav beroende 
av den planerade verksamhetens olika skeden i 
livscykeln med dess konsekvenser och effekter. 
Kumulativa effekter kan också påverka tids-
avgränsningen då förflutna, pågående och framtida 
verksamheter bidrar till detta. Tidsavgränsningen kan 
vara osäker om förutsägelser om framtiden i 
influensområdet är svåra att göra. Ju längre tids-
horisont desto svårare att göra förutsägelser. Ett 
lämpligt tidsrymd för att inte få allt för osäkra 
förutsägelser kan anses vara 10-30 år.  

Avgränsning i sak görs genom att identifiera vilka 
miljöaspekter som kan anses vara viktiga miljö-
effekter. Alltså bör identifiering, beskrivning och 
bedömning av miljöeffekter göras innan avgränsning i 
sak kan göras. Vid avföring av frågor bör detta tydligt 
redovisas varför och fokus kan sedan läggas på de 
potentiellt signifikanta effekterna.  

Det finns olika metoder att använda för att underlätta 
arbetet samt säkerställa att inga viktiga aspekter 
missas i avgränsningen. Dessa kan vara händelseträd 
eller checklistor. Ett sätt att förtydliga och ge en 
bättre förståelse för miljökonsekvensbeskrivningen är 
att tillägna avgränsningen ett eget kapitel i MKB eller 
att göra förstudier i form av avgränsningsrapporter 
eller utredningsprogram. 

Alternativ 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Under 
planering av ett projekt görs många beslut om 
dimensioner, platser och processer som är 
inblandade. De möjliga alternativen under 
projekteringen kommer ur ekonomiska ställnings-
taganden, tekniska möjligheter och lagar och regler. 
MKB skall garantera att hänsyn även tagits till 
miljökriterier. Ett antal breda alternativ ska övervägas. 

• Noll alternativet- alternativet att projektet inte 
kommer till stånd  

• Alternativa lokaliseringar 
• Alternativa skalor eller dimensioner 
• Alternativa processer eller utrustning 
• Alternativ situationsplan (layout) 
• Alternativa driftsförutsättningar 
• Alternativa sätt att hantera miljökonsekvenser 
Hur en MKB redovisar alternativ bestämmer hur den 
kommer att uppfattas i beslutsprocessen. En 
diskussion om alternativ säkerställer att verksamhets-
utövaren har funderat över olika tillvägagångsatt för 
att uppnå samma mål och verktyg för att förebygga 
skador på miljön. Det uppmuntrar analytiker att 
fokusera på skillnader mellan verkliga val. Det 
medverkar till att utomstående kan utvärdera olika 
aspekter av ett projekt och hur beslut har fattats. Det 
redovisar en struktur för beslutsmyndigheten istället 
för en motivering för ett projekt. Detta betyder att 
övervägandet av alternativ bör starta tidigt i 
planeringsprocessen, innan typ, skala och plats för 
projektet är beslutat. 

Beroende på projekt är detta mer eller mindre möjligt 
och i det verkligheten brukar både plats och 
dimension på projektet redan vara avgjort innan 
behovet av en MKB uppstår. Detta är i alla fall fallet 
med de projekt som kommer att analyseras i detta 
examensarbete.  

I boken MKB Introduktion till miljökonsekvens-
beskrivningar (Hedlund & Kjellander, 2007) redovisas 
ett delvis annat perspektiv på alternativ. Där sägs att: 
Syftet med detta är att åskådligagöra vilken 
miljöpåverkan den planerade verksamhetet eller 
åtgärden har i jämförelse med andra möjliga 
lösningar. Denna jämförelse av alternativ sägs då 
också säkra att verksamhetsutövaren betänker andra 
sätt att gå till väga och möjligheter att hindra negativa 
miljökonsekvenser. Primärt sägs alltså alternativa 
lösningars syfte vara att kunna värdera de miljö-
konsekvenser det planerade projektet ger. Detta 
tillvägagångssätt reducerar kraftigt möjligheterna till 
att hitta verkliga alternativa lösningar då projektets 
dimension och plats redan är bestämt.  

(Hedlund & Kjellander, 2007) I Sverige skall olika 
alternativa lösningar på verksamhetens utformning 
och vanligen också plats utredas när verksamheten 
eller projektet antas medföra ”betydande 
miljöpåverkan”. Nollalternativet, om projektet inte 
kommer tillstånd skall också klargöras. Alternativa 
platser behöver bara utredas om detta är möjligt. 
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Generellt ställs mycket hårda krav på lokaliserings-
alternativ men vad som är möjligt kan diskuteras. En 
täkt kan t.ex. inte placeras på någon annanstans än 
där materialet finns att utvinnas men det kan kanske 
tas från en annan täkt och således bör lokaliserings-
alternativ utredas. Även vid förändring av en befintlig 
verksamhet (t.ex. utökad produktion) bör alternativa 
lokaler utredas. Detta trots att förändringen rent 
fysiskt hänger ihop med en redan befintlig 
verksamhet. Inte heller markförhållanden eller dålig 
ekonomi ger skäl för att inte utreda lokaliserings-
alternativ. 

Åsikter om syftet med Nollalternativet faller också 
isär. Samma resonemang gäller nollalternativet som 
generellt för alternativ. (Glasson, Therivel, & 
Chadwick, 2005) Nollalternativet refererar till miljö-
villkor om projektet inte blir av. Kortfattat så är 
nollalternativets överväganden samma sak som 
diskussionen av behovet av projektet. Överväger 
nyttan av projektet dess kostnader? (Hedlund & 
Kjellander, 2007) Syftet är att förhållandena som 
anges vid nollalternativet skall fungera som referens 
för att möjliggöra jämförelser med andra alternativ. 
En beskrivning av nollalternativet kan vara svårt då 
den skall beskriva ett framtida scenario för vad som 
händer om verksamhetsutövaren inte själv valt eller 
har makt att styra över skeenden. Som tidigare verkar 
svensk praxis bygga på att nollalternativet ger en 
möjlighet till jämförelse av alternativ emedan idealet 
är att redogöra för behovet och nyttan av projektet, 
verksamheten eller åtgärden som planeras. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Kostnaden 
för olika alternativ kan variera beroende på grupp 
människor och för olika miljökomponeter. 
Diskussioner med närboende, myndigheter och 
intressegrupper kan snabbt eliminera några alternativ 
och föreslå andra. Dock är det osannolikt att ett 
alternativ skulle kunna tas fram som det lämpligaste 
för alla berörda parter. MKB-dokumentet bör 
destillera information runt ett lämpligt antal alternativ 
till ett format som möjliggör samråd och till slut ett 
beslut. 

Här sägs alltså att ett lämpligt antal alternativ bör 
väljas ut för det slutliga samrådet med allmänhet och 
myndigheter. I Sverige görs detta genom yttranden. 
Yttranden från intressenter tas in innan besluts tas av 
beslutande myndighet. Avgränsningen redogör för 
vilka alternativ dessa bör vara. Avgränsningen av 
MKB har i sin tur redan gjorts i samråd med berörda 
myndigeter och intressenter. Alltså kan vissa 
alternativ plockas bort tidigt i MKB-processen medan 
andra kvarstår för att redovisas i det slutliga 
dokumentet. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Många av de 
metoder som används för att identifiera miljöeffekter 
och konsekvenser kan också användas för att jämföra 
alternativ. Det kan vara överliggande kartor för icke 
kvantitativa jämförelser av effekter och konsekvenser 
hos olika lokaliseringsalternativ. Det kan också vara 
checklistor eller matriser där jämförelser kan göras 
kvantitativt och även kvalitativt.  

Beskrivning av projektet eller exploateringen 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) En 
beskrivning av ett projekt kan tyckas vara ganska 
enkelt steg i MKB-processen. Dock har projekt 
många dimensioner och relevant information kan 
vara begränsad. En konsekvens av detta blir att detta 
steg kan bereda några utmaningar. Viktiga 
dimensioner som bör redovisas är: 

• projektets syfte 
• dess livscykel 
• fysisk närvaro 
• processer 
• politiskt sammanhang 
En diskussion om projektets syfte kan redovisa ett 
motiv för projektet och motiv för val av lokalisering 
och val av tidpunkt för projektet. Resonemanget kan 
också klargöra motivet för ett projekt i ett vidare 
perspektiv eller större sammanhang. Alla projekts 
aktiviteter och olika steg under dess livscykel samt 
deras inbördes relativa varaktighet bör redogöras i 
projektets beskrivning. Ett minimum borde vara 
identifikationen av byggtid och driftstid med 
associerade aktiviteter. Ytterligare förfining inkluderar 
även planering och utformning, drift, expandering, 
avveckling och återställning. Storleken på projektet 
under dessa skeden bör också redovisas. Det kan 
inkludera referenser till ingående och utgående 
resurser, fysisk storlek och antalet anställda. 
Lokaliseringen och fysisk närvaro bör också 
klargöras tidigt. Detta bör innehålla den huvudsakliga 
lokaliseringen i relation till andra aktiviteter och 
administrativa ytor. Projektets situationsplan i alla 
steg i projektets livscykel bör beskrivas. Alla anknutna 
aktiviteter och projekt som transporter, lednings 
dragningar etc. till lokaliseringen bör också 
identifieras och beskrivas. Genom att förstå ett 
projekts processer erhålls insikt om projektets natur. 
De inbegripna resursernas karaktär, ursprung och 
destination, ingående och utgående resurser samt 
tidsskalan över vilken de förväntas bör identifieras. 
Både fysiska och socioekonomiska egenskaper hos 
olika processer och deras interaktion bör identifieras 
systematiskt.  

Fysiska egenskaper inkluderar följande: 

• markexploatering  
• den totala driften och dess ingående processer 
(processflödesdiagram) 

• typ och mängd av använda resurser 
• transportbehov 
• generering av avfall inkluderat typ, mängd och 
styrka 

Socioekonomiska egenskaper inkluderar följande: 

• behov av mängd, varaktighet, typ och utbildning 
av arbetskraft 

• tillhandahållandet av boende, transport och 
service till arbetskraft 

• de direkta tjänster som krävs från lokala 
kommersiella verksamheter och organisationer 
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• flödet av utgifter från projektet till samhället i 
stort 

• flödet av sociala aktiviteter (efterfrågan av 
tjänster, samhällets deltagande, samhällets 
konflikt) 

Bakgrundsdata 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Grundläggande 
information om omgivningens förutsättningar behövs 
för att kunna förutse och värdera effekter och 
konsekvenser på hälsa och miljö. Fokus bör dock 
ligga på de miljöaspekter som är relevanta för det 
aktuella projektet. Om projektet inte påverkar en viss 
miljöaspekt behöver den således inte beskrivas 
närmare. Att ta fram en nulägesbeskrivning är inte ett 
krav enligt svensk lagstiftning men nödvändigt för att 
kunna förutse och bedöma projektets miljöpåverkan.  

Det krävs att samspelet mellan olika miljöaspekter 
beskrivs för att ge en samlad förståelse för 
miljöfrågorna. Också att områdets funktion och 
interaktion med det övriga landskapet identifieras. 
Miljöns olika element samverkar varför flera aspekter 
bör beskrivas samlat och inte var och en för sig. Att 
enskilt beskriva miljöaspekterna gör det också svårare 
att göra tvärsektoriella bedömningar av effekter. Även 
riktade beskrivningar av värden bör göras för att 
kunna identifiera förutsättningarna för projektet. 

Områdets nuläge bör klarläggas liksom hur det har 
utvecklats fram till idag. Även framtida och pågående 
utveckling bör redovisas då detta har betydelse för 
möjligheten att förutse miljöeffekter orsakade av 
projektet som planeras. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Olika tider, 
element och dimensioner bör övervägas i 
nulägesbeskrivningen. Perioden för framtida 
utveckling bör vara jämförbar med projektets 
livscykel. Den rumsliga dimensionen bör vara lokal 
men för vissa miljöaspekter bör den beskrivas för 
större områden. Miljöns nulägesutredning bör snabbt 
fokusera på projektets signifikanta direkta och 
indirekta effekter. Avgränsningen bestämmer på vilka 
aspekter fokus bör ligga. Som med många aspekter 
med MKB-processen är inte nulägesbeskrivningen en 
engångsföreteelse utan breda undersökningar 
utmynnar i mera detaljerade och fokuserade tillväga-
gångssätt. Nya potentiella effekter öppnar för nya 
aspekter i bakgrundsdatan och identifiering av 
effektiva skadeförebyggande åtgärder lägger fokus på 
andra miljöaspekter.  

Kvalitén och tillförlitligheten hos miljödata kan 
variera och detta kan influera användingen av sådana 
data i bedömningen av miljökonsekvenser. (Hedlund 
& Kjellander, 2007) I Sverige kan bland annat 
Länsstyrelsen, kommunen, lantmäteriet, SGU och 
andra myndigheter bistå med underlag till 
nulägesbeskrivningen. Sådant underlag kan vara 
planer, terrängkartor, inventeringar, GIS information, 
historiska kartor etc. Också organisationer, föreningar 
och enskilda, som t.ex. Naturskyddsföreningen, 

Hembyggdföreningen, Friluftfrämjandet och boende, 
kan bistå med underlag. 

Men vad händer om underlaget som kan hittas är litet 
och projektet eller åtgärden som skall miljö-
konsekvensbeskrivas så litet att kostnaden av att ta in 
dyra konsulter för inventeringar och utredningar 
snabbt överskrider vinsten i ett projekt. Svaret kanske 
ligger i att en nulägesbeskrivning eller bakgrundsdata 
inte är ett uttryckligt krav i svensk lagstiftning. Det 
underlag som finns används. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Analytiker bör 
vara försiktiga med den potentiella faran att bli 
förförd av kvantitativa data på kvalitativa datas 
bekostnad. Varje typ av data har en värdefull roll i att 
identifiera nulägets förutsättningar. Utöver detta bör 
kommas ihåg att alla data är osäkra i någon mån och 
detta bör bli tydlig redovisat. 

Identifiering av miljöeffekter  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Identifiering, 
beskrivning och bedömning av miljöeffekter är en 
fundamental del i MKB-processen. Begreppen 
påverkan, effekt och konsekvens är flertydiga och det 
finns ett behov av att förtydliga dem då de ofta 
används i detta sammanhang. Miljöpåverkan kan 
definieras som en förändring av den fysiska miljön. 
Denna förändring kan leda till en miljöeffekt. 
Miljöeffekt definieras i sin tur som en förändring av, 
en beskrivningsbar eller mätbar, kvantitativ eller 
kvalitativ egenskap hos miljön. En miljökonsekvens 
är den följdverkning vilken miljöeffekten kan ge 
upphov till för någon eller för något intresse. Om 
konsekvensen är stor eller liten, negativ eller positiv 
beror alltså på hur intresset värderas. En beskrivning 
av en miljökonsekvens innehåller både en värdering 
av intresse och effektens betydelse. 

Att identifiera effekter innebär att förutsäga vilka 
direkta och indirekta effekter verksamheten, projektet 
eller åtgärden kan leda till. I enlighet med EUs MKB 
direktiv 85/337 skall projektets direkta och indirekta 
effekter identifieras och beskrivas för: 

• människor, 
• fauna, 
• flora, 
• mark, 
• vatten, 
• luft, 
• klimat, 
• landskap, 
• materiella tillgångar, 
• och kulturarv 
• samt samspelet mellan dessa. 
En bedömning av effekternas sannolikhet bör också 
göras. Direkta effekter är de effekter som ger en 
omedelbar påverkan orsakat av projektet, t.ex. grund-
vattensänkning eller luftföroreningar. En indirekt 
effekt är de effekter som kommer till en följd av den 
direkta effekten. De är effekter som sker i mellanled 
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och kan vara olika slag av följdeffekter och kan 
uppstå i flera led, t.ex. förtvining av brunnar till följd 
av grundvattensänkningar, effekter på flora och fauna 
pga. luftföroreningar. De kan också vara effekter av 
exploateringar som kommer till följd av det aktuella 
projektet. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Identifiering 
av effekter för samman projektkarakteristika i 
projektbeskrivningen med bakgrundsdata. Syftet är 
att säkerställa att alla potentiella signifikanta miljö-
effekter identifieras och tas hänsyn till i MKB-
processen. Vid valet av metod för identifiering av 
effekter bör mer specifika syften med metoden 
övervägas varav, en del kan stå i konflikt med och 
överlappa varandra. Metodens ändamål påverkar val 
av metod. 

(Munier, 2004) Det finns flera olika verktyg för att 
identifiera miljöeffekter för projekt. En eller flera kan 
användas och väljas beroende på projektets och 
effekters karaktär. Följande verktyg kan användas: 

• Checklista 
• Nätverksanalys 
• Leopolds matris 
• Flödesdiagram 
• Batelle miljöutvärderingssystem 
• McHarge system- Överliggande kartor 
• Delphimetoden 
• Dos-respons funktionen 
• Steg- eller kedjematrisen 

Checklista 
(Munier, 2004) En checklista är, som namnet antyder, 
en lista med potentiella effekter som projektet kan 
generera. En konsekvens av detta är att ett projekt 
bör bli analyserats även för andra effekter än på 
miljön som t.ex. sociala effekter, effekter på 
ekosystemet och potentiella risker. En checklista bör 
bli organiserad för den typ av projekt MKB avser. 
Vanligtvis görs detta genom en serie frågor.  

Checklistan kan delas upp genom rumsliga eller 
tidsavgränsningar t.ex. projektets livscykel och 
rumsliga område eller fysiska närvaro. Bakgrundsdata 
förs samman med beskrivningen av projektet. 
Viktning, t.ex. 1-10, kan göras av projektets alla 
delkomponenter och alla där underliggande 
potentiella effekter. Identifierade effekter kan sedan 
läggas till i ytterligare en checklista med möjliga 
skadeförebyggande åtgärder. Nackdelen med check-
listor är dock att de inte tar upp indirekta effekter. 

Nätverksanalys 
(Munier, 2004) Nätverksanalys är ett system som 
redovisar förhållandet mellan orsak och verkan. Detta 
görs genom att analysera olika områden som 
potentiell kan bli påverkade av projektet. Vanligtvis 
utförs metoden genom blockdiagram, rutor kopplade 
med pilar, vilka redovisar receptorer respektive 
stressfaktorer. Ett blocknätverk eller diagram kan 
användas och pilarna indikerar relationen mellan olika 
åtgärder i projektet med deras motsvarande effekt. 

Eftersom detta blockdiagram visar en sekvensen av 
utfall kan det skildra en åtgärds direkta och indirekta 
effekter. Den kan också redovisa effekter från andra 
åtgärder på samma receptor t.ex. en recipient.  

Nätverksanalys redovisar på ett effektivt och visuellt 
sätt samt illustrerar förhållandet mellan orsak och 
verkan. Blockdiagram är en bekväm metod att 
redovisa förhållanden med positiv eller negativ effekt. 
Den kan också belysa att en åtgärd kan ha fler än en 
effekt eller att två eller flera effekter kan skapa en 
ytterligare effekter. Informationen i blockdiagrammet 
kan sedan tranformeras till en matris och mate-
matiska operationer i en dator kan utföras, som t.ex. 
att finna väg från åtgärd till konsekvens. Hur allvarlig 
effekten är kan visas för varje enskild åtgärd och 
efterföljande effekt. Dessutom kan den slutliga 
effekten redovisas i ett slutligt blockdiagram. 

Leopolds matris 
(Munier, 2004) Leopolds matris är en tabell eller en 
matris där kolumnerna listar det olika åtgärderna eller 
aktiviteterna i ett projekt (stressfaktorer), och raderna 
listar de existerande miljövillkor som potentiellt 
påverkas av projektet (receptorer). I rutan som skär 
en rad och en kolumn finns två värden 
representerande, magnituden och effektens betydelse 
för miljövillkoret. Båda värdena kan utryckas på ett 
subjektivt sätt i skalan 1-10. Matrisen visar effekten av 
orsak och verkan men det är inte en matematrisk 
matris som kan användas till beräkningar.  

Matrisen är således inte objektiv och den redovisar 
inte heller samverkanseffekter. En annan svaghet hos 
matrisen är att om en tabell redovisar mycket 
information (hundratals rader) är den svårövergrepp-
bar och det blir svårt att välja alternativ. Ett annat 
problem med matrisen är att den inte hanterar 
tidsberoende effekter. Men den är ett mycket viktigt 
verktyg då den innehåller en systematrisk översyn av 
alla aspekter av ett projekt och den tvingar analytikern 
till att fundera över magnituder och betydelse av 
effekter. 

Flödesdiagram och Battelle miljöutvärderingsprogram  
(Munier, 2004) Flödesdiagram kan vara användbara 
för att identifiera åtgärd- och effektsamband men är 
inte fördelaktigta då flera alternativ övervägs. Battelle 
miljöutvärderingssystem använder sig av vikter som 
indikator och på grund av att den använder värden är 
den en mycket objektiv metod. Samband redovisas 
inte i denna metod. 

McHarg systemet-Överläggning av kartor 
(Munier, 2004) Metoden används för att rumsligt 
utvärdera ett område. Genomsiktliga kartor med olika 
teman framställds för t.ex. flora, fauna, geologi, 
populationer, floder, sluttningar, vägar och 
jordbruksmark etc. Dessa kartor läggs sedan på ett 
glasbord, på varandra. När sedan en lampa tänds 
under bordet indikerar upplysta delar av kartytan de 
områden som är fria från impediment på projektets 
område. Denna metod hjälper till att hitta platsen 
som minimerar störning av miljön. 
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Den fysiska begräsningen i denna metod är att inte 
mer än 10 kartor kan användas. I dag kombineras 
överläggning av kartor med GIS (Geografiskt 
Informations System) som använder sig av samma 
princip. GIS kan använda sig av enorma mängder 
data. 

Detta verktyg är objektivt och mycket bra för 
sammansatta rumsliga samband och producerar en 
bra analys. Effektkartor kan framställas genom 
matematriska modeller över spridning i ett område.  

Delphi metoden 
(Munier, 2004) Delfimetoden är ett iterativt 
kommunikationssystem som arbetar med grupper av 
experter för att få deras oberoende åsikt om speciella 
frågor. En enkät förbereds i ett speciellt ämne och 
sedan skickas till panelen av experter vilkens 
medlemmar inte är kända för varandra. Svaren 
analyseras och sammanställs och återsänds därefter 
till experterna. Experterna arbetar med informationen 
och förfinar sina uppskattningar. Systemet fortsätter 
tills svaret från panelen av experter börjar närma sig 
varandra eller snarare då svaret tillfredsställer hela 
gruppen av experter. Till slut beräknas ett 
medelvärde. Metoden har visats mycket användbar 
och pålitlig för förutsägelser av effekter. Den är 
noggrannare än andra konventionella metoder. Ofta 
används matematriska modeller för denna typa av 
förutsägelser. Delphimetoden är ett mycket bra sätta 
att få auktoriserad information. Metoden är 
tidskrävande men förmodligen betydligt billigare än 
andra metoder. 

Dos-respons funktion 
(Munier, 2004) Dos-respons funktion är ett 
matematiskt samband som ofta är länkat med 
riskanalys. Funktionen relaterar ofta till 
koncentrationen av en kemisk produkt till gensvaret 
eller responsen som det antas ge hos människor, djur, 
växter och mineraler. Ett exempel är koncentrations 
av SO2 och NOx på byggnader i kalksten eller 
marmor. (Svavelsyra i avgaser byter ner kalksten eller 
marmor och stenen vittrar sönder.) Effekten ökar 
(olinjärt) med koncentrationen. Ett annat exempel är 
hur koncentrationen av partikelföroreningar från ett 
kolverk påverkar människor i närliggande befolkade 
områden. Just denna funktion är linjär, vilket kan 
anses vara ett undantag, d.v.s. fördubblad 
koncentration av partiklar ger en fördubblad effekt på 
människan. De flesta dos-respons funktioner är 
kurvor. 

Steg- eller kedjematrisen 
Steg- eller kedjematriser kan användas för att visa 
förhållandet mellan orsak och verkan. Detta görs 
genom att kombinera många matriser i en naturlig 
sekvens av åtgärder, effekter, konsekvenser och 
påföljder. En åtgärd leder till en konsekvens som 
påverkar en receptor etc. . Resultatet av en matris är 
de ingående parametrarna i nästa matris. Det är också 
möjligt att använda sig av numeriska värden för varje 
skärningspunkt i enlighet med en specifik skala, 

t.ex.1-10, genom expertutlåtanden. Genom detta kan 
också kumulativa händelsekedjor från en enskild 
åtgärd utvärderas. Resultatet blir att risker kan 
relateras till olika receptorer och dess betydelse kan 
uttryckas numerärt. 

Beskrivning av miljöeffekter  

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Syftet med 
beskrivningen av effekter är att identifiera 
magnituden och andra dimensioner hos identifierade 
effekter i miljön som ett projekts åtgärder ger upphov 
till. Detta görs genom jämförelse med situationen att 
projektet inte genomförs, d.v.s. nollalternativet. 
Denna förutsägelse ger också en bas för bedömning 
av signifikansen hos effekterna. 

Bedömningen involverar identifieringen av potentiella 
förändringar hos indikatorer hos miljöreceptorer. Om 
en indikator visar på ökande negativ effekt och 
dessutom visar sig vara oberoende av projektets vara 
eller inte vara bör en ökning av problemet ingå i 
bakgrundsdata hos denna indikator. Alltså magnitud 
pekar således inte alltid på signifikans. Dessa 
indikatorer bör delas upp och specificeras för att 
kunna redovisa variabler som är mätbara och 
relevanta. Detta görs genom att påvisa effekter från 
projektets åtgärder på receptorer. På detta sätt görs en 
lista av signifikanta effekter och indikatorer av 
relevans. 

En viktig skillnad görs ofta mellan den förmodade 
magnituden och signifikansen hos effekten. Magnitud 
kan inte alltid jämställas med signifikans. T.ex. kan en 
stor ökning av en förorening i en robust miljö falla 
inom ramen för accepterade normer medan en liten 
ökning av samma förorening i en känslig miljö falla 
utanför accepterande norm. Alltså det senare 
exemplet överstiger tröskelvärdet eller gränsvärdet 
och det tidigare inte. Detta påvisar även skillnaden 
mellan subjektiva och objektiva metoder. 
Prediktionen av en magnitud bör vara objektiv 
samtidigt som avgörandet av signifikansen ofta är 
subjektiv, eftersom den ofta innehåller värderade 
bedömning. 

(Hedlund & Kjellander, MKB Introduktion till MKB, 
2007) Karaktären av en effekt avgör hur den skall 
värderas eller bedömas. En permanent skada är 
naturligtvis allvarligare än en skada som är läkbar. 
Karaktären hos effekter kan delas upp på följande 
sätt.: 

• positiva eller negativa 
• direkta eller indirekta 
• kumulativa (sammanlagda) 
• reversibla eller irreversibla 
• kortsiktiga eller långsiktiga 
• lokala, regionala eller globala 
Också typen av receptor har betydelse för värdet av 
effekten 

• känsligheten hos receptorn (t.ex. influensområdet, 
recipienten) 



MKB för små verksamheter och markingrepp i praktiken

 

13 

 

• intresset hos receptorn (t.ex. allmänhetens 
intresse) 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Karaktären 
hos effekten bestäms också av: 

• förändringstakten hos effekten. 
En långsam uppbyggnad av en effekt kan vara mer 
acceptable än en snabb förändring. Projekt kan 
karaktäriseras av olinjära processer, genom för-
dröjning mellan åtgärd och effekt och den inter-
mittenta karaktären hos vissa effekter bör förutsägas. 

En annan dimension hos effekter är:  

• måttenheten  
och skillnaden mellan 

• kvantitativa och kvalitativa effekter 
Vissa indikatorer är lättare att kvantifiera än andra. 
När så är möjligt bör förutsägelser av effekter 
presenteras i enheter som kan ge en bas för 
utvärdering och avvägning. Kvantifiering möjliggör 
bedömning mot olika lokala, regional och 
internationella standarder. Förutsägelser bör också 
inkludera uppskattningar av sannolikheten att en 
effekt uppstår, dvs. osäkerheten hos förutsägelsen. 

Det finns många metoder för förutsägelse eller 
beskrivning av effekter. Förutsägelser är baserade på 
modeller av verkligheten eller naturen. En del täcker 
delar av effekterna andra ger en helhetssyn på 
effekterna. Metoder kan vara normativa eller 
extrapolerade. Normativa metoder arbetar baklänges 
från önskat utfall och tittar sedan på om projektet, ur 
miljöhänsyn, är tillräckligt för att nå önskat resultat. 
Extrapolaerande metoder bygger på trendanalyser, 
scenarier, analogier och intuitiva prognoser. Valet och 
naturen hos en metod för förutsägelser är beroende 
av effekten som skall förutsägas. Kommer metoden 
att producera vad som önskas från de resurser som är 
tillgängliga? Är metoden reproducerbar, konsekvent 
och anpassningsbar? I många fall kan mer än en 
metod vara lämplig. I praktiken används ofta enklare 
metoder framför mer komplicerade, t.ex. används 
utspädnings och konstanta dispersionsmodeller för 
förutsägelse av vattenkvalitet. Men enkla metoder 
behöver inte vara olämpliga och behöver heller inte 
appliceras okritisk eller på ett enkelt sätt. Mer 
komplexa metoder kan vara mycket tidskrävande och 
kostsamma. Många av dessa metoder är också ofta 
begränsade till specifika miljöelement och fysiska 
processer. Trots detta kan behovet finnas för 
datorbaserade simulationer eller matematriska 
modeller under vissa förhållanden. Behovet finns 
under följande förhållanden: 

• Det finns behov av ett stort antal enkla 
beräkningar 

• Det finns många komplexa samband mellan 
elementen i MKB 

• Den påverkande procesen är tidberoende 
• Ökade definitioner av antaganden och element 
kommer att vara värdefulla för att sammanställa 

de många olika discipliner som är involverade i 
bedömningen 

• Några eller alla samband av bedömningen kan 
endast beskrivas av statistisk sannolikhet. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Identifiering och 
förutsägelser av effekter baseras på välgrundade 
undersökningar och med stöd av tillförlitlig 
erfarenhet. Dock är förutsägelser av effekter alltid 
förenade med osäkerhet då framtiden inte går att 
förutspå. Detta eftersom projekt kan förändras under 
genomförande, närmast omgivande miljö kan för-
ändras och andra helt oväntade verksamheter kan 
tillkomma. Kunskapsluckor om den fysiska och 
sociala miljön kan också utgöra en källa till osäkra 
förutsägelser. Värderingar av effekter kan också 
förändras med tiden.  

En osäker förutsägelse behöver inte göra en miljö-
konsekvensbeskrivning sämre. Osäkerheter och 
kunskapsluckor skall redovisas öppet så att en korrekt 
riskbedömning av miljöpåverkan kan göras hos 
projektet. Detta gör en miljökonsekvensbeskrivning 
bättre eftersom osäkerhet och kunskapsluckor inte 
ignoreras och beslut inte fattas på fel eller bristfälliga 
grunder. 

Genom att ny information och förändrade 
förhållanden, genom MKB-processen, behandlas och 
följs upp kan osäkerheter och kunskapsluckor 
hanteras. MKB-processen är en levande process där 
alternativ, förutsägelser och bedömningar hela tiden 
uppdateras och förändras. 

Worst Case scenario är också ett bra sätt att hantera 
osäkerhet i förutsägelser då det finns många variabler 
som kan påverka miljöeffekterna. Ett annat sätt att 
hantera osäkerhet är att jämföra med resultatet av 
andra liknade projekt.  

Bedömning av miljökonsekvenser  

(Hedlund & Kjellander, 2007) I Sverige skall 
projektets direkta och indirekta effekter identifieras, 
beskrivas och bedömas. MKB skall innehålla en 
beskrivning av de mest troliga mer betydande 
miljöeffekterna. Det vill säga att en bedömning och 
värdering av effekterna skall göras. Verksamhets-
utövare skall kunna motivera varför vissa effekter är 
mer signifikanta än andra. Svensk lagstiftning kräver 
endast att effekterna skall identifieras och beskrivas. 
Dock skall en MKB möjliggöra en samlad bedömning 
av projektets effekter på människa hälsa och miljö. 
Detta gör att det är svårt att säga exakt hur långt 
verksamhetsutövaren bör gå i sin bedömning. För att 
beslutfattaren skall kunna göra en samlad bedömning 
behöver verksamhetsutövaren även göra en be-
dömning av hur betydelsefulla effekterna är. Således 
skall en bedömning av vilka konsekvenserna är göras. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) När 
effekterna har förutspåtts finns behovet av att 
bedöma deras inbördes signifikans för att informera 
beslutsfattare om konsekvenserna kan anses var 
acceptabla. Kriterier för signifikans inkluderar 
magnitud och sannolikhet för konsekvensen och dess 
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spridning i tid och rum, den troliga graden av 
påverkad miljös återhämtning, värdet av den på-
verkade miljön, graden av offentligt intresse och 
politiska återverkningar. Valet av bedömningsmetod 
beror av uppgiften ifråga och tillgängliga resurser.  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Identifiering av 
miljökonsekvenserna görs genom en bedömning av 
miljöeffekters betydelse för aktuella intressen. 
Bedömningen görs på olika grunder. Vägledning vid 
värderingen hur allvarlig en effekt är kan vara t.ex. 
miljömål, riktvärden, bevarandeplaner och fysiska 
planer. Dock kan miljöeffekter vara stora trots att 
bedömningsgrunders krav uppfylls. Några be-
dömningsgrunder som tillämpas i den Svenska MKB 
tillämningen är:  

• Samråd 
• Projektmål och miljöambitioner 
• Miljökvalitetsmål 
• Miljökvalitetsnormer och riktvärden 
• Regionala och lokala miljömål samt kommunala 
översiktplaner 

• Beskrivning av värden och bevarandeplaner 
• Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Samråd kan ge underlag för bedömning av 
effekternas betydelse för miljön. Olika intressenters, 
däribland allmänheten och myndigheter, åsikter om 
projektets miljöpåverkan är kanske den viktigaste 
bedömningsgrunden. Mål och ambitioner kan sättas 
upp i ett tidigt skede av ett projekt. Här kan 
intressenter i projektet bedöma vilka mål som är 
viktiga att nå i projektet och vad som behandlats i 
samrådet. De i Sverige 16 st antagna miljökvalitets-
mål som återger ett förhållande i miljön ger ett 
underlag för bedömning. Målen skall ha styrande 
verkan på aktörer men är inte rättsliga krav. Varje 
specifikt mål beskriver en kvalitet eller den totala 
påverkan på en beskriven del av miljön, t.ex. rikt 
djurliv. Det finns i Sverige också miljökvalitets-
normer och riktvärden som sätter gränser för 
miljökvalitet inom vissa områden. Miljökvalitets-
normer får inte överträdas enligt lag. Det finns 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk och 
musselvatten samt omgivningsbuller. Det finns också 
riktvärden för luftkvalitet i tätorter och för 
trafikbuller. En annan bedömningsgrund är de 
regional och lokala miljömål och kommunala 
översiktplaner. Bedömningen kan ske huruvida 
projektet ligger i linje med Länsstyrelsers och 
kommuners vilja men även för att bedöma effekters 
betydelse. Beskrivningar av värden och 
bevarandeplaner görs för områden med riksintresse, 
kultur- och naturreservat och Natura 2000-områden. 
Dessa kan ge grund för bedömning huruvida för-
utsättningarna finns att bibehålla bevarandevärden 
eller om skada eller störning kommer ske på värdena 
som skall bevaras. Naturvårdsverkets klassificerings-
system Bedömningsgrunder för miljökvalitet skall 
underlätta tolkningen av miljödata. De utgör en 
bedömningsgrund för huruvida värden är höga eller 
låga i jämförelse med genomsnittet för landet eller 

ursprungliga nivåer. De finns för sex olika naturtyper 
eller miljöer, skogslandskapet, odlingslandskapet, 
grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och hav samt 
för förorenade områden. 

(Munier, 2004) Då data är insamlad är nästkommande 
uppgift att använda denna information för att göra en 
bedömning av projektet eller valet av alternativ eller 
t.o.m. deras inbördes rankning. Preferens ges åt 
multikriterieanalys då den anses vara den mest 
kompletta tekniken och också det mest använda 
verktyget som föredras i många länder. Det finns 
inget ”bästa verktyg” utan faktum är att de 
kompletterar varandra. Valet av metod kan vara en 
eller flera och beror av de effekter som skall 
bedömmas. 

Geografisk informations system (GIS) 
(Munier, 2004) GIS är en specialiserad mjukvara med 
kapaciteten att hantera rumslig information. En MKB 
behöver en stor mängd information. Inte bara 
effekter med värden utan dessa effekter måste också 
kunna relateras till ett område vilket den påverkar. 
GIS kan förutom att relatera effekters parametrar och 
variabler till det spatiala rummet även generera 
kumulativa data av dessa ingående effekter. Det mest 
intressanta för en analytiker är att bestämma vilka 
element som delar de olika geografiska områdena, 
som tidigare diskuteras i överläggning av kartor. 
Genom att använda sig av olika kartor kan GIS hitta 
de ställen i rummet elementen delar. GIS är alltså 
användbar i spatial korrelation för att undvika 
problem, t.ex. draganingar av vägar eller placering av 
verksamheter. GIS är användbart både för skaffandet 
av bakgrundsdata men är också användbart för att 
kunna simulera en effekt och se vilka områden som 
påverkas. Information kan samlas genom direkta 
observationer men också genom flyg- och satellit-
observationer och kartor. Ett varningens ord dock. I 
stora projekt bör försiktighet vidtas gällande typen av 
kartor som används. Alla måste ha samma typ av 
projektion. GIS kan på ett bra sätt identifiera 
områden som visas ligga inom eller utanför 
tröskelvärden eller gränsvärden för en variabel. Dock 
har metoden inte möjlighet att redovisa indirekta 
effekter. 

Contingent Valuation (CV) 
Contingent valuation är en metod som innebär att 
miljötillgångar som t.ex. rent vatten, ren luft etc., men 
också tillgångar som erhålls från ekosystem som t.ex. 
att titta på vilda djur i naturen etc. värderas i pengar. 
Dessa tillgångar är svåra att utvärdera i ekonomiska 
termer. Detta görs genom att bedöma hur mycket 
dessa tillgångar är värda för människor. T.ex. hur 
mycket någon är villig att betala för att få vandra i en 
Costa Ricansk regnskog? Detta görs genom enkäter. 
Frågorna måste vara genomtänkta och tydliga. 
Resultatet av enkäten ger ett statistiskt värde för varje 
fråga i enkäten. Kort sagt ger resultatet jämförelse 
mellan hur mycket människor är villiga att betala och 
hur stora kostnaderna är. Detta verktyg är bra då 
immateriella tillgångar behöver värderas. 
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Kostnad- nytta analys(CBA) 
Kostnad- nyttaanalysen är en metod som uppskattar 
den sociala konsekvensen för ett projekt, verksamhet 
eller åtgärd. De förväntande effekterna som ett 
projekt genererar mäts i ekonomiska termer. 
Huvudproblemet med att uppskatta vinster och 
förluster och bestämma vilka de människor är som 
får fördelar eller vilka som får förluster. Men det 
viktigaste är beräkningen av ekonomiskt värde som 
korresponderar till vinster och förluster utan ett 
marknadsvärde. Det finns olika metoder för att göra 
dessa beräkningar eller snarare bedömningar. En av 
dessa är den tidigare nämna ”Contingent valuation” 
en annan är ”hedonisk prissättning”. Dessa kommer 
inte att analyseras närmare. Kostnad-nytta-analys är 
mycket användbart och använt verktyg som samman-
fogar två svårigheter dels  

• en icke-marknadsvärdeindikation på utförande 
och dels en 

• en uppskattning av marknadsvärde hos 
involverade kostnader 

Kostnads- effektanalys (CEA) 
Vid många tillfällen kan målet inte värderas men kan 
definieras. T. ex en industri dumpar förorenat vatten i 
en bäck. Målet kan då definieras till att ha en renare 
bäck efter dumpningen. Inget värde kan sättas på 
detta mål. CEA strävar efter att uppfylla målet till 
lägsta kostnad. Generellt fungerar det så att en 
beräkning görs på den potentiella reduktionen av 
föroreningar som kan uppnås av olika metoder (som 
ger miljövinster) och jämföra det med den årliga 
kostnaden av olika alternative som man kan användas 
för att uppnå målet. Alternativet som producerar 
minst kostnad väljs sedan. Denna enkla men mycket 
viktiga verktyg ger en integration av två fundamentala 
grundtankar: Ekonomisk utveckling och miljömål. 
Metoden kombinerar marknadsvärde med icke 
marknadsvärde för miljövinster. I många fall kan 
metoden ge svar på frågan: Hur mycket är du villig att 
betala för en hållbar miljö? 

Input-outputanalys (IO) 
Input-outputanalys är en modell som använder sig av 
matris- eller tabellformat, med lika antal rader och 
kolumner, vilka representerar en sektor i ekonomin. 
Metoden använder sig av linjär algebra och resultatet 
är koefficienter som visar handeln mellan dessa olika 
ekonomiska sektorer eller branscher. 

IO modellen kan användas för att analysera 
produktionen av föroreningar och kallas då 
Environmental Input-Output, EIO. IO-tabellen eller 
matrisen är då kombinerad med miljöinformation 
från livscykelanalys. Användningen av denna metod 
löser ett av de svåraste problemen i en MKB, vilket är 
att bestämma den kumulativa kontaminationen ett 
projekt eller produktionen av en produkt genererar. 
Ingen annan metod kan resultera i detta resultat. 
Även om metoden är enkel att utföra behöver den 
stora mängder av information. Metoden ger resultat 
som är aggregerade och kan därför ibland gömma den 

sanna verkligheten av aktiviteterna som den 
inkluderar. En annan restriktion hos metoden är att 
alla relationer mellan sektorer antas vara linjära vilket 
de inte behöver vara i verkligheten. 

Livscykelanalys (LCA) 
Denna viktiga teknik analyserar en produkts, åtgärds 
eller projekts liv i sin helhet, från vaggan till graven. 
Den startar med projektets eller produktens 
råmaterial och andra nödvändiga resurser som energi, 
vatten etc., fortsätter med förädlingen av dessa 
råmaterial och fortsätter med förädlingens olika steg 
till den slutliga produkten. Dessa indata orsakar 
miljöeffekter vilka är bedöma i LCA. För att kunna 
lista alla komponeter används ett kjedjepyramid-
diagram. Dennes lägsta nivå visar ingående råmaterial 
och andra resurser och den högsta nivån är den 
slutliga produkten eller slutliga steget i projektet. 
Relationen från råmaterial och resurser till slutligt steg 
redovisas med pilar. Kvantiteten av varje komponent 
redovisas numerärt för dessa pilar i kg, liter eller 
någon annan enhet. 

LCA redovisar de existerande sambanden mellan ett 
projekt och de föroreningar det skapar från vaggan 
till graven. Om projektet har ett ekonomiskt syfte kan 
samband mellan ekonomiska fördelar och projektets 
hållbarhet redovisas. Det är alltså möjligt att redovisa 
hur mycket miljökostnader man är villig att betala för 
en viss ekonomisk utveckling. 

Multikriterieanalys (MCA) 
På ett sätt eller ett annat försöker alla dessa tekniker 
bedöma ett projekt eller flera mot ett antal kriterier. 
MCA har visat sig ha en definitiv fördel gentemot 
andra metoder genom att den kan hantera problem 
som inte är direkt relaterade till ekonomiska frågor 
och därför mer användbar för MKB syften. Både 
kvalitativ och kvantitativ information kan användas. 
Det finns flera olika metoder som faller under MCA. 
Dessa metoder försöker lösa problem med olika 
motsatta målsättningar och syften. Som t.ex. det 
klasiska exemplet att både vilja minimera miljö-
kostnader och maximera ekonomisk utveckling. En 
av fördelarna med denna typ av metodik är att inte 
endast kan arbeta med viktning av projekt och 
kriterier utan också med en eller många projekt eller 
alternativ. 

Vissa som metoder som t.ex. Analytical Hierarchy 
Process (AHP), ger inte en unik lösning utan en 
prioriterad uppsättning projekt eller alternativ. Denna 
typ av resultat ger en mycket användbar guide för 
intressenter och besluttagare. MKB är en av de 
svårigheter som metoden används för att försöka 
lösa. 

Andra tekniker som Matematrisk programmering 
(MP) fungerar på ett annat sätt och kan tillhandahålla 
en optimal lösning. Alltså, det bästa urvalet av projekt 
eller alternativ och om man så vill en rankning av 
dessa. Då medlen är små är det viktigt att använda 
resurserna på ett sådant sätt de optimeras. MP är en 
sådan metod. MP kan arbeta med eller utan viktning 
och med vilken typ av kriterier och måttenheter som 
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helst. Dessutom redovisar metoden mycket viktig 
information om kriteriers signifikans genom 
beräkning av marginalkostnad. Marginalkostnad är 
den kostnad som det innebär då ett företag 
producerar ytterligare en enhet av en produkt. 
Marginalkostnad ökar med ökad volym då att resurser 
är knappa och det kostar allt mer när mer resurser 
skall utnyttjas. En mycket viktig del i MP är 
beräkningen av avvägningar mellan projekt, mellan 
kriterier och mellan projekt och kriterier. 

Det finns inget som säger att en av dessa metoder är 
bättre än den andra men AHP har den fördelen att 
den är lättförståelig och har en mycket lättanvänd 
kommersiell mjukvara. Å andra sidan är MP svårare 
att förstå och har inget specifik mjukvara men har 
verktyg och tilläggsprogram till kalkylprogram och 
kan också använda hundratals kommersiella program. 

MCA har visat sig ha en fördel över andra metoder 
eftersom metoden kan hantera svårighet som inte är 
rent ekonomiska. Detta gör den lämplig för MKB-
ändamål. De finns olika metoder med ökande 
komplexitet, ”Dollar value appraisal” och 
”Environmental damage appraisal” dessa kommer 
inte analyseras mera, bara nämnas. Dessa metoder gör 
en bedömning utifrån val av det alternativ som ger 
minsta miljöskada respektive välja det alternativet 
som ger minst miljöskada för pengar. Dessa metoder 
är användbara i vissa sammanhang och i andra kan de 
anses vara för enkla. Om MKB-bedömningen skall 
kunna hantera tröskelvärden och kumulativa effekter 
bör mer sofistikerade metoder användas. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

De viktigaste aspekterna hos denna teknik är följande: 

• Användningen av parvisa jämförelsematriser för 
att jämföra kriterier mellan alternativ för projektet 
genom att använda ett preferenssystem.  

• En matematrisk beräkning ger ett värde för dessa 
jämförelser och resulterar i egenvärden och 
egenvektorer för matriserna. Egenvektorerna 
används sedan för att bestämma viktningen för 
varje kriterium. 

• De värden som fås genom den parvisa 
jämförelsen är då påverkad av kriteriernas 
viktning. 

• Resultatet är en rankning av alternativ. 
AHP har den fördelen att den är lätt förstålig och är 
enkel metod för utvärdering då preferenser är 
inblandade. Den är lätt att förstå för de flesta 
människor och ger ett exakt resultat. Metoden ger 
värderade kriterier och alternativ samt en rankning av 
alternativen. Beräkningar kan göras med mjukvara. 
Denna eleganta metod, vilken ger ett geometrisk 
medelvärde för varje alternativ, fungerar bra för 
subjektiva frågor. Det finns dock vissa problem med 
metoden. Den matematriska bakgrunden är ifrågasatt. 
Värden kommer från experters åsikt och bedömning 
och är därmed subjektiv. Metoden är heller inte 
lämplig för många alternativ. 

Matematrisk programmering (MP) 

Denna teknik konstruerar en matematrisk modell där 
verkliga alternativa förutsättningar är beskrivna så 
nära som möjligt. Genom att börja med en lista av 
alternativ och besluta sig för mål och syfte levererar 
modellen den optimala rankningen mellan dessa 
alternativ i enlighet med målet. Detta urval är baserat 
på ett antal kriterier som sedan används för att 
bedöma det bidrag varje alternativ ger för att uppnå 
målet. En stor fördel med denna teknik är att den 
tillåter att gränser sätts upp för olika kriterier, 
antingen maximum eller minimum eller båda värden 
samtidigt. 

Alla data läggs in i ett kalkylark, alla alternativ och 
deras monetära kostnader, alla kriterier och deras 
gränsvärden och ett specificerat mål. Det 
specificerade målet kan vara minimering av totala 
kostnader (monetära och miljö) eller maximering av 
knappa resurser. Då modellen är upplagd appliceras 
matematrisk optimering på data. Denna procedur 
resulterar i ett val av ett alternativ eller en rankning av 
alternativen och deras relativa vikt. 

MP är ett mycket kraftfullt verktyg då det inte bara 
ger information om alternativen utan också ger 
fundamentala underrättelser om alternativa kostnader 
och skuggpriser, ex. kostnader för utsläpp av 
växthusgaser. Metoden har också den fördelen att den 
tillåter tröskelvärden, ett mycket viktigt faktum 
speciellt förenat med miljöns bärförmåga. MP hjälper 
beslutsprocessen genom att välja ett alternativ eller 
redovisa en ranking av alternativen med hjälp av 
objektiva värden hos kriterierna. Metoden kan ge de 
optimala alternativen genom att överväga många 
kriterier och olika syften. Fördelar med metoden är 
att den tillåter värdering av kriterier utan mänsklig 
inblandning, kompletterar livscykelanalys och input-
outputanalys samt kan arbeta med ett stort antal 
alternativ och kriterier. Nackdelar med metoden är att 
den är baserad på matrisalgebra och kan vara svår att 
förstå. Det finns heller ingen mjukvara dedikerad till 
MKB ändamål eftersom det kan vara hundratals olika 
koder som löser problemen. Formuleringen av 
problemen kan dessutom vara svårt. Det finns en 
teknik inom MP som kallas Goal Programming som 
kan behandla MKB problem men som också har en 
större flexibilitet eftersom den tillåter överväganden 
av olika motstående mål eller syften. Av alla dessa 
anledningar sägs MP vara framtiden för MKB analys. 

Riskanalys (RA) 
Riskanalys kan definieras som den existerande 
möjligheten att någon typ av skada kan inträffa i 
framtiden som en konsekvens av ett projekts 
åtgärder. Risk involverar både mänsklig hälsa och 
ekosystem. Riskanalys arbetar med sannolikheten för 
förekomster. I detta sammanhang försöker risk-
analysen hitta fördelningen av sannolikhetsvariabler 
vilkas medelvärde inte är säkert. Tre typer av risker 
övervägs här. 
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• Risk pga. mänskliga fel under byggskedet av 
projektet. Dessa risker är framför allt 
arbetsmiljörisker. 

• Risk pga. naturliga orsaker som t.ex. 
jordbävningar, jordskred, översvämningar etc. 
Här är geologiska undersökningarna ett bra 
underlag. 

• Risk pga. mänskligt handlande eller oundvikliga 
konsekvenser av projektets effekter.  Denna typ 
av risk kommer förmodligen att inträffa någon 
gång i framtiden då projektet väl påbörjats. Här 
måste naturliga risker också bedömmas. Nedan 
följer några risker pga. människligt handlande. 
o Mänskligt beteende 
o Fel på utrustning 
o Väder 
o Sabotage 
o Politiska frågor 
o Materialfel 
o Driftproblem etc. 

Det vore värdefullt för en projektanalytiker att ha en 
god förståelse av den involverade riskerna. Dock är 
detta en komplex fråga.  

Riskanalys är ofta baserad på beräkning av 
medelvärde och bestämning av dess sannolikhet. 
Dock är ett bättre mått dess standardavvikelse 
eftersom ju större avvikelse desto större osäkerhet. 
Och om standardavvikelsen är liten är kan inga stora 
variationer i medelvärdet förväntas. Den goda 
nyheten är dock att i många fall kan dessa osäkerheter 
reduceras och problemet består då i att bestämma 
faktorn som orsakar osäkerheten. En känslighets-
analys görs för att bestämma variationen i resultatet 
producerat av förändringar hos vissa parametrar. 
Parametrarna varieras individuellt eller gemensamt 
med andra. Parametrarna kan vara kända med en 
osäkerhet men kan också vara det mest pessimistiska 
eller optimistiska värdet. I andrafall är dessa 
parametrarnas värden inte kända. I dessa fall kan det 
t.ex. vara mer användbart att använda Delfimetoden. 

Skadeförebyggande åtgärder  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Åtgärder kan vidtas för 
att undvika, försvaga och lindra negativa 
miljöpåverkan. Prioriteringen för skadeförebyggande 
åtgärder bör vara att undvika skador. Om detta inte är 
möjligt skall skadeförebyggande åtgärder därefter vara 
hjälpande åtgärder och till sist kompenserande 
åtgärder. 

Effekter och konsekvenser bör beskrivas med och 
utan skadeförebyggande åtgärd. Detta efter som det, i 
Sverige, inte är någon garanti att åtgärden utförs. 
Genomförande av åtgärd kan dock garanteras om 
beslutsmyndighet ser till att de finns med som villkor 
i tillståndsbeslutet. I enlighet med svenska lagar skall 
skadebergränsande åtgärder diskuteras i samrådet. 
Om verksamheten eller åtgärden kan anses medföra 
”betydande miljöpåverkan” (se mer om detta i 
kapitlet Svenska lagar, råd och vägledning) skall en 

beskrivning av planerande åtgärder för att undvika, 
minska eller avhjälpa skadliga verkningar ges.  

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Skadeföre-
byggande åtgärder måste planeras på ett integrerat 
och konsekvent sätt för att säkerställa deras 
effektivitet, att de inte disharmonierar med varandra 
samt att de inte endast flyttar ett problem från en 
recipient till en annan. Ett projekt kan ju också vara 
till fördel för ett område, ofta socio-ekonomiskt. 
Dessa fördelar bör identifieras och det bör ses till att 
de inte späds ut utan att de förstärks. Ofta läggs fokus 
på fysiska åtgärder snarare än på operativa eller 
managementåtgärder. Bristande uppmärksamhet ges 
också konstruktions- och resteffekter. Nedan 
redovisas en vidare klassificering av skade-
förbyggande åtgärder, anpassade till projektet, genom 
nivå på åtgärd, åtgärdshierarki och projektfas. 

Skadeförebyggande åtgärdsnivå 

• Alternativ 
• Fysiska utformningsåtgärder 
• Projektledningsåtgärder 
• Uppskjutna åtgärder 
Åtgärdshierarki 

• Undvika effekt vid källan 
• Minimering av effekt vid källan 
• Minskning av effekt på plats 
• Minsking av effekt hos recipient 
• Reparation 
• Kompensation av typ 
• Andra kompensationer och förbättringar 
Projektfas 

• Konstruktion 
• Drifttagning 
• Drift 
• Avveckling 
• Återställning 
Nivåerna relaterar till att det breda beslutfattandet 
görs under projekteringen eller utformningen av 
projektet. De två sista relaterar till det faktum att 
effektiva skadeförebyggande åtgärder kan vara andra 
än fysiska åtgärder. Hierarkin fokuserar på principen 
om att förebygga istället för att lindra. De typer av 
åtgärder högre upp i listan skall prövas innan de lägre 
ner i listan. Faserna hos projektet relateras till 
projektets hela livscykel. Alltså, en förebyggande 
åtgärd klassificeras med hjälp av en kombination av 
åtgärdsnivå, hierarki och projektfas. 

Som många delprocesser i MKB är 
skadeförebyggande åtgärder inte avgränsad till en 
tidpunkt i MKB-processen utan är inneboende i alla 
delprocesser. Ett original alternativ kan redan vara 
modifierat i ett tidigt skede då det jämförts med andra 
alternativ. Studierna vid övervägandet av alternativ, 
behovsbedömning, bakgrundsdata och identifiering 
av effekter kan alla ge upphov till förslag på 
skadeförebyggande åtgärder. Dock kan djupare 
studier ge upphov till nya effekter och andra skade-
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förebyggande åtgärder kan lindra andra miljöeffekter. 
Skadeförebyggande åtgärder bör diskuteras för varje 
ämne i MKB. Dessa diskussioner bör därefter 
sammanställas och det bör klargöras hur signifikansen 
hos varje negativ effekt förändras beroende på den 
skadeförebyggande åtgärden. En tabell kan redovisa 
detta på ett mycket praktiskt sätt. Kvarstående ej 
skadeförebyggda effekter och endast delvis 
skadeförebyggda effekter bör definieras. 
Effektiviteten hos de skadeförebyggande åtgärderna 
bör kontrolleras och följas upp. 

Samråd  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Ett av syftena med en 
MKB är att informera allmänhet, beslutsfattare och 
övriga intressenter om ett projekts troliga miljö-
påverkan. Kvalitet, omfattning och effektivitet säkras 
genom att intressenter konsulteras i MKB-processen. 
Dessutom ges en mer öppen och demokratisk 
planeringsprocess. Samråd är ett återkommande 
moment i hela MKB-processen och är lämpligt vid till 
exempel 

• Framtagande av bakgrundsdata 
• Avgränsning av MKB 
• Identifiering av alternativ 
• Förutsägelser och bedömning av miljöeffekter 
• Identifiering av skadeförebyggande åtgärder 
I Sverige anordnas ofta ett eller flera möten där 
verksamhetsutövaren informerar om den planerade 
verksamheten. Där får intressenter möjlighet att ställa 
frågor och ha synpunkter på den planerade 
verksamheten. Samrådets pågående process ger också 
myndigheter och andra intressenter möjlighet att 
tidigt och löpande påverka projektets utformning. 
Samrådets roll är också att minska osäkerheter, 
kunskapsluckor och annan problematik. Ett väl utfört 
samråd gör processen effektivare och minskar 
kostnader samt minskar risken för sena 
kompletteringar och överklaganden. 

Inga bestämmelser finns idag i Sverige för hur samråd 
skall genomföras. Samrådsformen bestäms lämpligen 
av projektets beskaffenhet och storlek. Ofta finns 
flera målgrupper och de olika målgrupperna ger olika 
behov av former för samråd.  

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) 
Verksamhetsutövare är inte för samråd med 
allmänheten. Det ökar risken att ge det planerade 
projektet en ökad uppmärksamhet med medföljande 
omkostnader i tid och pengar. Samrådet med 
allmänheten behöver heller inte leda till att någon 
slutsats kan dras då olika intressegrupper kan ha olika 
orosmoln och prioriteringar. Slutsatser av samråd kan 
gynna de mest ljudliga intressegrupperna snarare än 
den breda allmänheten. Å andra sidan kan samråd 
med allmänheten användas positivt för att förmedla 
information om projektet, klara ut missförstånd, 
möjliggöra en bättre förståelse för relevanta frågor 
och hur de planeras hanteras samt identifiera och 
hantera kontroversiella områden eller frågor då 

projektet fortfarande är i tidig planeringsfas. Genom 
att begrunda och svara på förslag på åtgärder från 
lokalbefolkningen eller speciella intressegrupper 
undviks lokalt motstånd och miljöproblem. Detta ger 
större möjligheten till innovativa, livskraftiga och av 
allmänheten accepterade förslag än förslag endast 
föreslagna av verksamhetsutövaren.  

Förenta Nationernas miljöprogram listar 
komponenter som hänger samman med effektivt 
samråd med allmänheten och intressenter.  

• Identifiera vilka grupper eller individer som är 
intresserade eller påverkade av verksamheten.  

• Tillgång till korrekt, förstålig, relevant och aktuell 
information. Dialog mellan de ansvariga för beslut 
och de som påverkas av dem.  

• Assimilering av vad allmänheten tycker i beslutet.  
• Feedback om åtgärder som görs och hur 
allmänheten påverkar besluten 

Allmänheten kan brett klassificeras i två 
huvudgrupper. En grupp är frivilligorganisationer, 
kvasijuridiska organ och påtryckningsgrupper 
intresserade av en specifik aspekt hos miljön eller 
miljön som helhet. Den andra gruppen är de 
människor som bor nära den planerade verksamheten 
vilka kan bli påverkade av verksamheten.  

Otillräcklig information eller fel information om den 
planerade verksamhetens karaktär missgynnar samråd 
och orsakar agg och kritik mot projektet. Information 
som framkommer under samråden bör sammanställas 
och vara så uppriktig och sanningsenlig som möjligt 
annars bekräftas intressenternas rädsla. Sätt på vilket 
informationen förmedlas är också viktigt. Höggradig 
teknisk information kan endast förstås av en mindre 
del av intressenter. Information i media når olika 
sektorer av intressenter. Informationen bör både 
innefatta tekniska rapporter och mer lättförståeliga 
bilder. Metoden för att informera kan göras 
informella men kan också göras genom samhällsnät-
verksamt genom informationsblad och tidnings-
notiser. (Hedlund & Kjellander, 2007) Det är vanligt 
med offentliga informationsträffa vid upprättandet av 
”stora” MKB. Till denna typ av möten kallas 
intressenter och är bra för att informera men 
möjligheten för dialog försämras ju större grupperna 
blir. Mötesformer som kan gynna dialog och 
deltagande är seminarier, workshops och studie-
cirklar. Också studiebesök och fältvandringar bidrar 
till att ge viktig information ur olika synvinklar på 
miljön inom området för verksamheten. Ett annat 
sätt att få tillgång till intressenters uppfattning är 
genom enkäter och intervjuer.  

Till sist är en mycket väsentlig del av samrådet 
feedback om beslut och vidtagna åtgärder och hur 
intressenters åsikt har påverkat dessa beslut. Detta 
kan ske under ytterligare samråd och i det slutliga 
MKB-dokumentet. Utan feedback kommer 
förmodligen intressenterna att ifråga sätta huruvida 
deras deltagande har haft någon som helst effekt på 
besluten. 
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(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Ett att de 
mest användbara bidragen före beslutsfattande ges av 
myndigheter och andra relevanta konsulter. De kan 
ge värdefull feedback om projektens lämplighet och 
dess förmodade miljöeffekter. Men de kan även ha 
sina egna prioriteringar och deras svar kan därför 
påverkas av detta. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) I Sverige skall 
verksamhet enligt Miljöbalken samråda i god tid 
innan upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen. 
Om verksamheten anses medföra ”betydande miljö-
påverkan” skall kretsen för samrådet utökas. 

Detta gås igenom mer i detalj i kapitlet Svensk 
lagstiftning råd och vägledning. Verksamhetsutövaren 
bör i tidigt skede överväga vem och vilket antal som 
bör kallas till samråd. Vilken typ av samrådsdeltagare 
redogörs för i Miljöbalken men verksamhetsutövaren 
behöver göra sin egen analys av dessa. Vilka kan bidra 
med information eller har intresse, vilka kan anses 
särskilt berörda etc. De frågor som bör tas upp under 
samråd i Sverige är 

• lokalisering, utformning och omfattning för 
verksamheten 

• framtida miljöpåverkan av verksamheten 
• innehåll och utformning på 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Samrådet bör inte starta för sent i processen utan bör 
starta redan innan verksamhetsutövaren bestämt sig 
för ett alternativ eller en lösning. Länsstyrelsen skall 
arbeta för att miljökonsekvensbeskrivningen får den 
riktning och omfattning som finns behov för. Då bör 
t.ex. MKBs avgränsning diskuteras och vilka miljö-
aspekter som det finns behov till att undersöka extra 
noga. På detta sätt kan MKB-processen effektiviseras 
och sena krav på kompletteringar samt onödiga och 
överflödiga utredningar kan minimeras. 

Samråds processen bör redovisas i MKB-dokumentet 
då den styr innehåll och omfattning av MKB. 
Synpunkter från samråd bör redogöras. 
Redovisningen bör innehålla hur, när, och med vilka 
samråd har hållits och vad som framlagt under 
samråden samt hur detta till sist har beaktats i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Resultatet skall i fallet 
tillståndsansökan även redovisas i en samråds-
redogörelse. 

MKB-dokumentet  

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) En 
miljökonsekvensbeskrivning bör vara överskådlig och 
tydlig och innehållet behöver minst innehålla det som 
lagen kräver. En bra MKB går längre än 
minimikraven om detta krävs för att innehållet skall 
kunna utgöra ett underlag för en bedömning av 
projektets effekter på hälsa och miljö. De flesta MKB 
disponeras i fyra huvuddelar 

• Icke teknisk sammanfattning 
• Diskussion om relevanta metoder och frågor 
• Beskrivning av projektet och bakgrundsdata 
• En diskussion om möjliga miljökonsekvenser. 

Idealt bör ett MKB-dokument vara ett enhetligt 
dokument. En bra MKB är således en MKB som 
inkorporerar all information från speciallistkonsulter, 
d.v.s. olika utredningar och rapporter. Även 
konsekventa antaganden och förslag till konsekventa 
skadeförebyggande åtgärder bör införlivas in den 
löpande texten. En helhet fås inte i en MKB som 
består av ett antal delrapporter eller appendix. MKB 
bör dessutom vara så kort som möjligt för att 
underlätta läsning och förståelse. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Avvägning i 
detaljeringsgraden i en MKB kan vara svår att göra. 
Dels skall all information redovisas för en samlad 
bedömning och dels skall den vara kortfattad och 
lättförståelig. Detaljerade och djupa analyser bör inte 
undvikas men den icketekniska sammanfattningen 
bör underlätta förståelsen för den mer djuplodade 
tekniska beskrivningen. Dessutom bör dokumentet 
förtydligas genom illustrationer, kartor och bilder. 
Slutsatserna bör på ett så objektivt sätt som möjligt 
och redovisa planerade projekts förutsedda effekter 
och konsekvenser. Vem som dragit slutsatser och 
gjort analyser kan ha betydelse för vilka resultat som 
erhålls. Resultaten är beroende kompetens och 
erfarenhet hos analytikern. Därför bör författarnas 
och utredningsteamets bakgrund och kompetens-
område redovisas.  

I Sverige beror kravet på innehållet i en 
miljökonsekvensbeskrivning på om verksamheten 
kan anses medföra ”betydande miljöpåverkan” eller 
inte, alltså om en ”stor” eller ”liten” MKB skall 
upprättas. Detta styrs av Miljöbalken och i kapitlet 
om Svensk lagstiftning, råd och vägledning kommer 
detta tas upp mer i detalj. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) I enlighet med MKB-
direktivet 85/337 skall en redogörelse göras för 
tänkbara svårigheter som t.ex. osäkerheter och 
avsaknad av kunskap. Detta krav saknas i Miljöbalken 
men för att en riktig bedömning skall kunna göras är 
dessa uppgifter nödvändiga. 

När det gäller dispositionen av dokumentet finns inga 
korrekta eller felaktigt sätt. Däremot bör 
dispositionen vara logisk och ofta följer den en 
likartad mall. Bland andra har Länsstyrelsen på 
Gotland, liksom andra Länsstyrelser gjort, gett ut ett 
dokument för tillståndsansökan för miljöfarlig 
verksamhet som innehåller en checklista ur vilken det 
framgår vad en MKB bör innehålla. Vilka 
verksamheter som faller under ”miljöfarlig 
verksamhet” diskuteras i kapitlet Svensk lagstiftning, 
råd och vägledning.  

Granskning och beslutsfattande 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Granskning av en 
miljökonsekvensbeskrivning betyder i Sverige att 
beslutsmyndigheten bedömer om miljökonsekvens-
beskrivningen uppfyller kraven på innehåll och 
samrådsförfarande. Dokumentet skall utgöra ett 
tillräckligt underlag för prövningen av verksamheten. 
Däremot betyder inte en godkänd MKB att 
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prövningen gjort eller att ett tillstånd givits. Vissa 
beslutsmyndigheter använder sig av en checklista för 
att bedöma innehållet i en miljökonsekvens-
beskrivning. Då miljökonsekvensbeskrivningen gäller 
en planerad miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet 
eller annat projekt som kan medföra ”betydande 
miljöpåverkan” skall MKB offentliggöras av 
beslutsmyndigheten innan ärendet prövas. Detta ger 
allmänheten möjlighet att granska och yttra sig om 
den av verksamhetsutövaren redovisade miljö-
konsekvensbeskrivningen. Alla yttrande som 
inkommit beaktas innan beslutsmyndigheten slutligen 
fattar beslut angående miljökonsekvens-
beskrivningens godkännande. Detta beslut fattas dock 
ofta i samband med tillståndsbeslutet. Om 
miljökonsekvensbeskrivningen inte skulle godkännas 
kan kompletteringar krävas in tills miljökonsekvens-
beskrivningen kan godtas. Dock är detta inte möjligt 
för att kompensera tidigare felaktigheter eller 
avsaknad, t.ex. ofullständigt eller bristande samråd, 
och tillståndsansökan kan avslås. Efter godkännande 
av den slutgiltiga miljökonsekvensbeskrivningen 
offentliggörs beslutet tillsammans med övriga 
handlingar. I samband med offentliggörandet görs 
handlingarna igen tillgängliga för allmänheten. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Generellt 
oavsett de nationella lagkrav bör en gransking utifrån 
ett antal kriterier. Bland andra har Europeiska 
kommissionen publicerat en checklista för 
gransknings kriterium, (CEC 2001a). Checklistan 
innehåller specifika frågor och genom att bedöma 
relevansen hos dessa frågor för projektet och vikt för 
beslutsfattandet samt genom förekomst eller icke 
förekomst i MKB-dokumentet görs en granskning av 
MKB. 

Vid direkt fråga till om Länsstyrelsen på Gotlands 
avdelning för hantering av tillståndsansökan av 
miljöfarlig verksamhet använder sig av checklistor för 
att granska MKB gavs följande svar: Någon specifik 
checklista för detta ändamål finns inte men däremot 
en finns en informationsskrift om Hur man ansöker 
om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, (Länstyrelsen 
i Gotlands län, 2008). Denna skrift innehåller en 
checklista för vad en MKB skall innehålla. Samrådets 
tillvägagångssätt samt innehållet i enlighet med Miljö-
balken 6 kap 7 § kontrolleras alltid. I detta ingår 
alternativ plats, alternativ utformning samt noll-
alternativ. Utöver detta ses innehållet om platsens 
naturvärden, kulturmiljövärden, avstånd till när-
boende, andra verksamheter och skyddade områden 
över. Även verksamhetens olägenheter, miljö-
påverkan så som buller, vibrationer, utsläpp till mark 
och vatten, utsläpp till luft, resursanvändning, och 
avfall etc. Utöver detta redovisades en generell 
checklista för granskning av MKB vid namn 
”Innehåll i en MKB” daterad 2009-02-03. Vid 
granskning används även NVs branschfaktablad som 
kan ge svar på en branschs typiska olägenheter och 
risker.  

Kontroll/övervakning och uppföljning  

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Kontroll eller 
övervakning innebär mätning och registrering av 
fysiska, sociala och ekonomiska variabler associerade 
med projektets effekter och konsekvenser. Dessa 
mätningar tillhandahålla kännetecknande funktioner 
av variabler över tid och rum för att visa på 
magnituder av effekter och konsekvenser. Kontroll 
och övervakning kan förbättra projektstyrningen och 
användas som ett varningssystem samt kan hjälpa till 
att identifiera oförväntade effekter och konsekvenser.  

(Hedlund & Kjellander, 2007) Syftet är att ge 
verksamhetsutövare kunskap om projektets 
miljöeffekter för att kunna vidta åtgärder i samband 
med genomförande, drift och avveckling. Syftet är 
också att ge verksamhetsutövaren data för att 
redovisa till närboende, organisationer och tillsynings-
myndigheter etc. Dessutom är syftet att ge en generell 
kunskapsåterföring till andra projekt. Syftet är alltså 
sammanfattningsvis uppföljning. I praktiken skulle de 
två först nämnda syftena kunna vara verksamhets-
utövarens egenkontroller i det kvalitets och miljö-
ledningssystem som verksamheten arbetar efter. Men 
kan också vara den redovisade egenkontrollen och 
årliga miljörapport som krävs för vissa verksamheter 
och som övervakas av tillsynsmyndigheten. Ofta 
finns dessa krav på kontroller redovisade i de villkor 
som ligger tillgrund för tillståndet för verksamheten. 
Det tredje syftet är kanske i Sverige mest intressant 
för t.ex. Trafikverket som har återkommande har 
samma typ av projekt vilka kan tillgodogöra sig 
erfarenhetsåterföring. 

(Glasson, Therivel, & Chadwick, 2005) Kontroll och 
övervakning är en integrerad del i miljökonsekvens-
beskrivningsprocessen. Därför bör förutsägningar om 
effekter och skadeförebyggande åtgärder utvecklas 
med avsikt för uppföljnings i åtanke. Ett idealt MKB-
dokument bör innehålla ett uppföljningsprogram med 
tydliga mål, tidsmässiga och rumsliga kontroller, 
adekvat tidsrymd, praktiska metoder, tillräcklig 
budget, tydliga ansvarsområden och öppen och 
regelbunden rapportering. Dessutom bör idealt alla 
intresseparter inkluderas verksamhetsutövare, till-
syningsmyndigheten och det lokala samhället. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Uppföljning av de 
förutspådda miljökonsekvenserna är essentiell men är 
inte lagstadgat krav i Sverige för MKB för 
verksamheter och åtgärder. För miljöbedömningar av 
program och planer säger lagen något annat. Detta 
examensarbete granskar dock inte på miljö-
bedömningar av planer och program. 

I enlighet med Miljöbalkens bestämmelser om 
egenkontroll 26 Kap 19 § är dock verksamhets-
utövaren skyldig att fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka och 
förebygga olägenheter för hälsa och miljö. Denna 
egenkontroll medför att verksamhetsutövaren skall 
kontrollera genom utredningar eller på andra sätt hur 
verksamhetens påverkar miljön. Därav kan förut-
sedda miljöeffekter och indikationer om dessa vara en 
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del av egenkontrollen om verksamhetsutövare också 
har ett miljöledningssystem kan uppföljning av 
förutsedda miljöeffekter införlivas i detta. 

SVENSK LAGSTIFTNING ,  RÅD OCH 

VÄGLEDNING  

I Sverige är det lagen som styr MKB-förfarandet. I 
detta kapitel ska det reglementet som styr MKB 
sammanställas. Dels beskriv de delar i Miljöbalken 
som anknyter till MKB och de typer av verksamhet 
som examensarbetet behandlar. Dels beskrivs de 
övriga bindande förordningar och regler men också 
handledning från myndigheter som påverkar MKB-
förfarandet. Även den svenska MKB-proceduren 
redogörs för. Miljöbalkens 6:e kapitel, miljö-
konsekvensbeskrivningar, gås igen i mer detalj och i 
anlutning till detta tittas även Förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar på. 
Härefter tittas närmare på svensk lagstiftning och 
vägledning kring de tre typiska MKB-typerna som 
hanteras i detta examensarbete, MKB för Natura 
2000, MKB för miljöfarlig verksamhet och MKB för 
vattenverksamhet. Även bedömningsgrunder för 
MKB redogörs för i detta kapitel. Både de 
bedömningsgrunder som är lagkrav och de som kan 
anses vägledande. 

(Wallentinus, 2007) Genom Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen måste Sverige ha en lagstiftning 
gällande MKB för projekt som stämmer överens med 
EU-direktiven om MKB; 85/337/EG med ändringar 
och tillägg i 97/11/EG. Kraven har införlivats i lagar 
och förordningar och som en följd av revideringen 
(97/11/EG) ändrades Sveriges MKB lagstiftning och 
lades in i den nya Miljöbalken. Femton stycken 
tidigare lagar slogs ihop till Miljöbalken och i denna 
presenterades en sammanhängande MKB-procedur. 
Dock hittas ännu krav på MKB i andra sektorlagar 
som t.ex. väglagen och järnvägslagen. Dessa är dock 
inte aktuella i detta examensarbete. 

Miljöbalken 

Således är den lag som i Sverige hanterar regler om 
miljörelaterade frågor är Miljöbalken. (Handbok 
miljödomstol) Det finns ett antal lagar som i större 
eller mindre grad är anknutna till Miljöbalken, 
däribland Lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (LSV). 
Kopplingen innebär att lagen hänvisar till 
bestämmelser i Miljöbalken.  

Miljöbalken, MB, består av sju avdelningar vilka 
innehåller 33kapitel och cirka 460 paragrafer. Den 
första avdelningen, kapitel 1-6, innehåller 
övergripande bestämmelser som reglerar alla åtgärder 
och verksamheter som kan ha betydelse för Miljö-
balkens mål, en hållbar utveckling. I den första 
avdelningen i 6:e kapitlet behandlas regler om miljö-
konsekvensbeskrivningar. Den andra avdelningen 
innehåller regler om skydd för områden, djur och 
växter, kapitel 7-8. Där det 7 kapitlet handlar om 
regler för Natura 2000-områden. Den tredje 

avdelningen, kapitel 9-15, hanterar särskilda 
bestämmelser om vissa verksamheter. Där kapitel 9 
hanterar miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
kapitel 11 behandlar vattenverksamhet. Övriga 
avdelningar i Miljöbalken behandlar bl.a. regler om 
prövning av mål och ärenden, tillsyn, påföljder samt 
ersättning och skadestånd.  

Således är Miljöbalkens följande kapitel mest 
relevanta för detta examensarbetes avgränsning: 

• 6 Kapitlet, Miljökonsekvensbeskrivningar 
• 7 Kapitlet, Skydd av områden (Natura 2000-
områden) 

• 9 Kapitlet, Miljöfarlig verksamhet  
• 11 Kapitlet, Vattenverksamhet 

Förordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
handböcker och faktablad 

(Tillsyns- och föreskriftsrådet) Utöver Miljöbalkens 
regler finns förordningar utfärdade av regeringen med 
stöd av Miljöbalken och kungörs i svensk 
författningssamling (SFS). (Naturvårdsverket Lagar 
och styrning) Det finns dessutom bindande 
föreskrifter, vilka är av regeringen delegerade 
bemyndigande, som utfärdas av myndighet som t.ex. 
naturvårdsverket, vilka ingår i naturvårdsverkets 
författningssamling (NFS). Myndigheter som 
Naturvårdsverket kan även utfärda allmänna råd vilka 
inte är bindande. Dessa är generella rekom-
mendationer om tillämpning av lag, förordning eller 
föreskrift och vilka också ingår i NFS, 
naturvårdsverkets författningssamling. Naturvårds-
verket vägleder även andra myndigheter och 
verksamhetsutövare genom att publicera handböcker 
och faktablad. Ett gemensamt namn för våra 
bindande regler, lagar, förordningar och föreskrifter 
är författningar. 

(Tillsyns- och föreskriftsrådet) Genom att titta i 
författningsregistret kan en förteckning över de 
författningar, föreskrifter och allmänna råd som är 
knutna till de olika kapitlena i MB avgränsas. Då 
examensarbetet skall titta närmare på de MKB som 
upprättas i samband med mindre ingrepp i mark 
avgränsas författningar, föreskrifter och allmänna råd 
till anknutna till kapitel 6, 7, 9, och 11 MB. De som är 
som är relevanta uppräknas nedan.  

• Kapitel 6: SFS 1998:905 Förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

• Kapitel 9: SFS 1998:899 Förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Utöver dessa författningar finns naturligtvis andra 
som kan vara aktuella vid upprättandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Det är framförallt de 
som härrör till tidigare nämnda kapitel samt bl.a. 
kapitel 3, Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden, kapitel 5, 
Miljökvalitetsnormer och också kapitel 15, Avfall och 
producentansvar. 

(Naturvårdsverket lagar och styrning) 
Naturvårdsverkets handböcker är dokument som 
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samlar det regelverk som finns inom olika områden. 
Handböckerna är inte bindande regler utan 
tillhandahåller faktaupplysningar och utdrag ut 
naturvårdsverkets allmänna råd och är ett stöd för 
bl.a. tillsyningsmyndigheter. De revideras löpande och 
nya utgåvor publiceras. Naturvårdsverkets fakta- och 
branschfaktablad är ett redskap för snabba och 
lättillgänglig information om en verksamhet, process, 
sakfråga eller metod. Nyare faktablad kan också 
inrikta sig på tvärgående frågor över ämnes gränser. 
Relevanta handböcker för detta examensarbete är 
följande 

• Handbok 2003:9 Natura 2000 i Sverige – 
Handbok med allmänna råd, januari 2004 

• Handbok 2003:5 Tillståndsprövning och anmälan 
avseende miljöfarlig verksamhet, november 2003 

• Handbok 2003:1 Prövning av täkter- Handbok 
med allmänna råd, juni 2003 

Handbok 2003:1, Prövning av täkter-Handbok med 
allmänna råd, gäller bestämmelser om täkter i 12 
kapitlet 1-5 §§ MB samt förordning (1998:904). Dessa 
paragrafer har sedan den 1 augusti 2005 upphört att 
gälla och täkter prövas numera i enlighet med 9 kap. 
Miljöbalken. Således bör denna handbok läsas med 
detta i åtanke. Även andra ändringar i lagen har gjort 
sedan Handbok 2003:5, Tillståndsprövning och 
anmälan avseende miljöfarlig verksamhet 
publicerades. Större ändringar har gjorts i FMH-
bilagan, förordningen (1998:889) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Ändringarna trädde i 
kraft den 1 augusti samt den 1 september 2008. Även 
denna handbok skall tolkas utifrån denna realitet. 

Figur 1 (Hedlund & Johansson, 2008) Flödesschema över MKB-proceduren för verksamheter och åtgärder. 
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Lagar och regler för upprättande av MKB 

(Lindblom & Rodéhn, 2008) Under åren 2005-2006 
gjordes cirka 1600 stycken miljökonsekvens-
beskrivningar årligen för verksamheter och åtgärder i 
Sverige. Runt 1000 stycken av dessa var upprättade 
för prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 
cirka 200 stycken för prövning av vattenverksamhet 
samt cirka 25 stycken per år har upprättats för 
dispensprövning av åtgärder som påverkar Natura 
2000-områden. Alla dessa MKB är upprättade 
eftersom lagen kräver det. 

(Naturvårdsverket, 2011) Nedan följer en kortfattad 
sammanfattning av vilka lagar och regler som gäller 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar, när 
och vilka som är skyldig att upprätta sådana enligt 
Miljöbalken. 

En verksamhetsutövare är skyldig att bedöma 
miljökonsekvenserna för att få tillstånd att anlägga, 
driva eller ändra en verksamhet. Skyldigheten enligt 
lagen gäller även att offentliggöra samt att skapa 
möjlighet för samråd. Det är Miljöbalkens 6 kapitel 
som reglerar hur bedömningar av konsekvenser på 
miljön skall utföras. I det 6:e kapitlet i Miljöbalken tas 
upp både hur miljökonsekvensbeskrivningar och 
miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och 
åtgärder samt av planer och program. I detta 
examensarbete skall, som tidigare påpekats, avgränsas 
till verksamheter och åtgärder som görs genom 
ingrepp i mark. Således kommer miljökonsekvens-
beskrivningar och MKB-förfarande för planer och 
program ej analyseras i detta examensarbete. 

I normalfallet skall en MKB ingå i en ansökan om 
tillstånd enligt följande kapitel i MB: 

• 7 kapitlet (28 a §), Skydd av Natura 2000-områden 
• 9 kapitlet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• 11 kapitlet, Vattenverksamhet 
• 12 kapitlet, Jordbruk och annan verksamhet  
• Regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet 
(6 kap 1 § första stycket MB samt vissa undantag i 
2 § förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) 

I enlighet med 6 kapitlet 1 § andra stycket och 6 
kapitlet 2 § MB kan även i andra fall en miljö-
konsekvensbeskrivning krävas. I 6 kapitlet 10 § MB 
redovisas att den som ansöker om tillstånd skall stå 
för kostnaden för framtagandet av en MKB. 
Naturvårdsverkets allmänna råd om MKB från 2001 
är dock numera upphävt pga. omfattade lagändringar. 
De lagändringar som gjorts i närtid är dels ändringar i 
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar samt ändringar i Miljöbalken vad gäller 
föreläggande om tillståndsplikt och kraven på MKB. 
Ändringarna gjordes från augusti 2008 respektive 
augusti 2009. 

I detta examensarbete skall MKB för mindre täkter 
och andra ingrepp i mark analyseras. Dessa 
verksamheter eller åtgärder faller under 7 kapitlet 28a 
§ samt 9 och 11 kapitlet. Innan 2005 föll täkt-
verksamhet under kapitel 12 men efter ändringar som 

infördes i lagen då faller täkter numera under 
miljöfarlig verksamhet. Således kommer de lagar, 
författningar samt råd och anvisningar som faller 
under kapitel 7 28a § samt kapitel 9 och 11 MB 
studeras. Det vill säga de som rör Natura-2000-
områden, miljöfarlig verksamhet respektive vatten-
verksamhet. Utöver detta kommer de råd och 
anvisningar som gäller tillståndsansökan för täkter 
enligt, den tidigare gällande kapitel 12, gås igenom. 

Den Svenska MKB-proceduren 

(Hedlund & Johansson, 2008) I Sverige finns för 
prövning av verksamheter och åtgärder således ett 
lagstadgat förfarande där en MKB skall ingå. För 
detta förfarande finns en lagreglerad procedur vilken 
innefattar obligatoriska delar i enlighet med 
nedanstående figur. 

(Figur 1) Denna procedur har två delar, dels 
verksamhetsutövarens projektering och arbete med 
att ta fram en MKB och andra utredningar och dels 
prövningen i domstol eller hos förvaltnings-
myndigheten. En planeringsprocess och en 
prövningsprocess. Planeringsprocessen innebär 
samråd med myndigheter, bl.a. Länsstyrelsen (LST), 
och andra berörda samt upprättandet och 
inlämnandet av ansökan inklusive MKB till 
beslutsmyndigheten. Prövningsprocessen består i att 
beslutsmyndigheten offentliggör ansökan och MKB-
dokumentet samt avgörandet om samrådsprocessen 
och MKB-dokumentet kan godkännas samt utreder 
huruvida verksamhetsutövaren skall få tillstånd för 
verksamheten eller åtgärden. 

MKB-proceduren kan se olika ut för olika typer av 
verksamheter beroende på hur de är anslutna till olika 
lagar med deras olika planerings- och prövningsregler. 
Proceduren kan även se olika beroende på om 
verksamheten eller åtgärden anses vara av ”betydande 
miljöpåverkan” (BMP) utökar kraven på innehållet i 
MKB samt på samrådsförfarandet. 

Faktorer som projekts art och egenskaper, 
allmänhetens behov av information, vem som är 
verksamhetsutövare samt planering och prövnings-
traditioner och regler om MKB påverkar hur en 
miljökonsekvensbeskrivning genomförs. Två olika 
typfall av MKB gås igenom i detta examensarbete: 

• Prövning av miljöfarlig verksamhet 
• Prövning av vattenverksamhet 
Dessutom gås ett specialfall igenom 

• Prövning och påverkan på Natura 2000-område 
Både typfallen och specialfallen relaterar i detta 
examensarbete till verksamheter eller åtgärder som 
innebär markexploatering. 

6 kapitlet MB, Miljökonsekvensbeskrivningar  

Miljöbalkens 6:e kapitel redovisar för när det krävs en 
MKB, vad syftet med en MKB är, hur MKB-
förfarandet skall gå till samt vad en MKB skall 
innehålla. Nedan görs en genomgång av de för detta 
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examensarbete relevanta delarna i Miljöbalkens sjätte 
kapitel. 

1 § När krävs en MKB? Behovsbedömning 
Kapitlet 6, 1:a § redovisar när det krävs en MKB och 
2 § beskriver vilka ytterligare tillfällen regeringen skall 
kunna föreskriva en MKB. I 1 § redovisas att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan 
om att anlägga, driva eller ändra verksamhet enligt 
kapitel 9 MB, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
kapitel 11 MB, Vattenverksamhet samt kapitel 12, 
Jordbruk och annan verksamhet. I följande kapitel i 
detta examensarbete kommer en mer ingående studie 
göras över de relevanta kapitlen i interaktion med 
kapitel 6 Miljöbalken om miljökonsekvens-
beskrivningar.  

De verksamheter och åtgärder som är aktuella för 
denna studie är kapitel 9 MB, miljöfarlig verksamhet 
och kapitel 11 MB, Vattenverksamhet. Kapitel 12, 
Jordbruk och andra verksamheter, är ej relevant för 
examensarbetes avgränsning. Under detta kapitel låg 
tidigare dock täkter men har numera flyttats till 
kapitel 9, miljöfarlig verksamhet. 

I enlighet med 1 § skall även en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas enligt tillåtlighetsprövning 
enligt 17 kapitlet, Regeringens tillåtlighetsprövning. 
Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya 
verksamheter av anläggningar för kärnteknisk 
verksamhet, motorvägar och motortrafikleder 
järnvägar samt allmänna farleder. Dessa nya 
anläggningar ingår inte heller i den avgränsning som 
gjort för examensarbetet och kommer därför inte 
analyseras mera. 

Den 1:a § föreskriver också att en MKB skall finnas 
vid en ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet 28 a §. 7 
kapitlet i Miljöbalken redovisar skydd av områden. 28 
a § säger att tillstånd krävs för att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder på ett sätt som påverkar miljön på 
ett betydande sätt i ett område som har förtecknats 
enligt 27 § första stycket punkt 1 eller 2. I dessa 
punkter i 27 § första stycke redovisas 

1. Särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 
79/409/EEG om bevarandet av vilda fåglar 

2. Särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 
92/43/EEG om bevarandet av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter. 

Dessa särskilt skyddade områden kallas även Natura 
2000-områden och finns förtecknade. Kravet på 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning faller 
inom ramen för examensarbetet och kommer att 
analyseras mer djupgående i kommande kapitel. 
Kapitel 6 med utgångspunkt från en ansökan om 
tillstånd enligt med 7 kapitlet 28 a § kommer att 
analyseras. 

Utöver ovanstående krav på när det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning säger även 1 § att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas när en 
myndighet eller miljöbedömning av en plan eller ett 
program. Inte heller detta faller inom avgränsning på 

detta examensarbete och kommer därför inte 
klarläggas mera. 

3 § Vad är syftet med en MKB? 
En miljökonsekvensbeskrivnings syftet beskrivs i 3 §. 
Syftet är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra på 

• människor, djur, växter 
• mark, vatten 
• luft, klimat 
• landskap, kulturmiljö 
• hushållning med mark, vatten och den fysiska 
miljön 

• hushållning med material, råvaror och energi 
• samt att göra en samlad bedömning av dessa 
effekter på människors hälsa och miljö. 

Paragraf 3 beskriver också att syftet med en MKB 
som berör en verksamhet i enlighet med Lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen, är 
också att identifiera och bedöma faktorer i verksam-
hetens omgivning som kan påverka säkerheten hos 
verksamheten. De MKB som avses tittas på i detta 
examensarbete anses falla utanför Sevesolagen och 
detta kommer därför inte analyseras mer ingående. 

4-5 § § Samråds skyldighet. Med vilka, när och vad skall 
samrådas?  
MKB-förfarandet för en verksamhet eller åtgärd skall 
starta med ett tidigt samråd. Detta beskrivs i 6 
kapitlet 4 § Miljöbalken. Detta gäller för verksamheter 
och åtgärder som kräver tillstånd eller tillåtlighet 
enligt Miljöbalken. De miljökonsekvensbeskrivningar 
som avses analyseras i detta examensarbete faller 
därför under denna paragraf. Ett tidigt samråd skall 
hållas med Länsstyrelse, tillsyningsmyndighet och 
särskilt berörda parter. (Naturvårdsverket, 2003a) 
Särskilt berörda parter är personer eller juridiska 
personer, företag och föreningar, som kan antas bli 
särskilt berörda. Enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda är framför allt närboende. I förarbetena till 
Miljöbalken (Prop 1997/98:45) del2 sid. 7 framhålls 
det att det är viktigt att de särskilt berörda kommer in 
tidigt i MKB-processen samt att de får en möjlighet 
att påverka.  

Den 4:e paragrafen beskriver verksamhetsutövaren 
eller den som skall utföra åtgärdens skyldighet att 
samråda med Länsstyrelsen, tillsyningsmyndigheten 
och enskilda särskilt berörda om verksamheten eller 
åtgärden kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet. 
Ytterligare krav ställs på samråd med övriga statliga 
myndigheter, berörda kommuner, allmänhet samt 
organisationer i paragrafen, dvs. ett utökat samråd. 
Detta dock endast om  

• Åtgärden antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt föreskrifter 

• Tillsyningsmyndigheten kräver att 
verksamhetsutövaren eller den som utför åtgärden 
gör en ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet 6 § 
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• Länsstyrelsen beslutar undersamrådet att 
verksamheten eller åtgärden antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Alltså om verksamheten eller återgärden är av 
”betydande miljöpåverkan”. (Naturvårdsverket, 
2003a) Det utökade samrådet skall alltså göras med 
statliga myndigheter, och de som förväntas påverkas 
av den miljöpåverkan verksamheten eller åtgärden ger 
upphov till t.ex. ortbefolkning eller personer som 
idkar friluftliv i området. Det finns ingen begränsning 
för allmänhetens deltagande. 

När samrådet skall utföras och i vilken omfattning 
redovisas också i 4 §. Samrådet skall utföras innan 
tillståndsansökan och innan upprättande av MKB. 
Samrådet skall innehålla verksamhetens eller åt-
gärdens lokalisering, omfattning och utformning och 
miljöpåverkan. Under samrådet skall även avhandla 
MKB innehåll och utformning. (Naturvårdsverket, 
2003a) Syftet är att samrådet hålls så tidigt som 
möjligt innan sökanden låst fast sig vid lokalisering 
och utformning. Innan samrådet skall Länsstyrelsen, 
tillsyningsmyndigheten och enskilt berörda erhålla 
information om verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, omfattning, utformning och miljö-
påverkan från verksamhetsutövare eller den som 
utför åtgärden. 

I 5 § redogörs att Länsstyrelsen skall verka för att 
MKB får det inriktning som behövs för tillstånds-
prövningen. Samt att Länsstyrelsen skall pröva under 
samrådet om verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

7 § Miljökonsekvensbeskrivningen innehåll 
En miljökonsekvensbeskrivning skall enligt 7 § 
innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla 
syftet med en MKB.  

Alltså skall, enligt 3 §, en miljökonsekvensbeskrivning 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter som en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
på 

• människor, djur, växter 
• mark, vatten 
• luft, klimat 
• landskap, kulturmiljö 
• hushållning med mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt 

• hushållning med material, råvaror och energi 
• och skall också innehålla en samlad bedömning av 
dessa effekter på människors hälsa och miljö. 

Dessutom skall om verksamheten eller åtgärden 
omfattas av samrådskravet i 4 § första stycket punkt 
2, dvs. verksamheter eller åtgärder med ”betydande 
miljöpåverkan”, innehålla 

• beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, utformning och omfattning 

• en beskrivning av åtgärder som skall  
a. undvika, minska eller avhjälpa skadliga 
verkningar samt 

b.  undvika överträdelser av miljökvalitetsnormer 
enligt Miljöbalkens 5 kapitel. 

• Uppgifter som krävs för att visa och kunna 
bedöma inverkan på 
a.  människors hälsa 
b. miljö 
c. hushållning med mark, vatten och andra 
resurser 

• redovisning av alternativ 
a. alternativa platser (om möjligt) 
b. alternativa utformningar 
c. motivering av valda alternativ 
d. alternativ för om verksamheten eller åtgärden 
inte kommer till stånd (Nollalternativet) 

• En icke teknisk sammanfattning av ovanstående 
innehåll. 

Den 7:e paragrafen säger även att om en 
miljökonsekvensbeskrivning skall redovisa en 
alternativ utformning, dvs om verksamheten eller 
åtgärden är av betydande miljöpåverkan enligt § 4 får 
Länsstyrelsen ställa krav på att även jämförbara sätt 
att nå en alternativ utformning. 

De miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas för 
en verksamhet eller åtgärd som enbart prövas för att 
påverka miljön i ett område, enligt 7 kapitlet 27 § 1 
och 2 stycket, d.v.s. Natura 2000-områden, skall 
innehålla de uppgifter som behövs för prövning enligt 
7 kapitlet 28 b och 29 §§ MB. 7 kapitlet 28 b och 29 
§§ MB säger därmed att miljökonsekvens-
beskrivningen skall redovisa konsekvenser för 
verksamheten eller åtgärden 

• på den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som 
avses skyddas 

• på den art eller de arter som avses skyddas och 
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet 
av arten eller i arterna i området som avses 
skyddas 

(Wallentinus, 2007) I den 7§ eller i 3 § som den 
hänvisar till står inte uttryckligen att en MKB skall 
innehålla kumulativa effekter. Dock ställs kravet i 
EU-direktivet om MKB (85/337/EEG artikel 5.1, se 
bilaga IV). Exploatören skall enligt MKB-direktivet 
göra en beskrivning av de troliga, mer betydande, 
miljöeffekterna av:  

• projektet som helhet, 
• utnyttjandet av naturresurserna, 
• utsläppen av föroreningar, 
• uppkomsten av andra störningar samt 
• bortskaffandet av avfall och 
• dessutom skall exploatörens beskriva de metoder 
som används för att i förväg bedöma miljö-
effekterna.  

Beskrivningen bör med stöd av EU-direktivet även 
innefatta kumulativ inverkan av projektet. EU-
direktiv är minimidirektiv vilket innebär att EUs 
medlemensländer minst måste implementera det som 
står i direktivet.  
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Krav på beskrivning av kumulativa effekter skulle 
kunna tolkas in i den svenska lagstiftningen om en 
kumulativ effekt kan tolkas som en indirekt effekt. 7 § 
säger ju att ”en MKB skall beskriva och identifiera 
direkta och indirekta effekter”. 

8 § När skall kungörelse ske 
Enligt 8 § skall kungörelse ske vid följande tillfällen 
under ett MKB-förfarande 

• när en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas 
i ett ärende om miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet. Då skall kungörelsen göras 
tillsammans med kungörelse av ansökan 

• när en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats 
i ett ärende som rör en verksamhet eller åtgärd 
som antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Har en ansökan gjort skall denna kungöras 
tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Efter kungörelsen skall miljökonsekvens-
beskrivningen hållas tillgänglig för allmänheten för att 
ge allmänheten möjlighet att yttra sig innan ärendet 
prövas. 

Utöver detta skall beslut eller domar som meddelats i 
ärendet kungöras enligt 8 §. Tillsammans med 
kungörelse av domar och beslut skall kungöras hur 
allmänheten kan ta del av innehållet i dessa.  

Om en MKB upprättats enbart för en prövning enligt 
7 kapitlet 28 b och 29 §, Natura 2000-områden skall 
kungörelse ske om verksamheten eller åtgärden anses 
medföra betydande miljöpåverkan. 

9 § Godkännande av MKB 
I enlighet med 9 § är det prövande myndigheten i 
ärendet som skall avgöra genom beslut eller i av-
görandet i målet om MKB uppfyller de krav som 
anges av 6 kapitlet i Miljöbalken. Ett beslut i om 
MKB uppfyller dessa krav eller ej får endast 
överklagas i samband med att avgörande i ärendet 
överklagas. I den 7 § står även att prövningen i 
ärendet skall beakta både innehållet i MKB och 
resultatet av samråd med och yttranden från berörda 
parter enligt 4, 6 och 8 §§ i kapitel 6 Miljöbalken. 

10 § Vem bekostar MKB-förfarandet 
Den som ansöker i ett ärende eller den som är skyldig 
att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är den 
som skall bekosta upprättandet av en MKB samt 
MKB-förfarandet. Detta framgår av 10 §. 

SFS 1998:905, Förordning om miljökonsekvens-
beskrivningar 

Förordning SFS 1998:905 om miljökonsekvens-
beskrivningar reglerar miljöbedömningar och miljö-
konsekvensbeskrivningar enligt 6 kapitlet Miljö-
balken. Förordningen redogör för undantag av 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för verk-
samheter och åtgärder liksom för vilka typer av 
verksamheter och åtgärder som kan antas medföra 
”betydande miljöpåverkan” och för vilken en 
”stor” MKB skall upprättas. Den 12:e paragrafen 
reglerar hur en kungörelse enligt 6 kap. 8 § hanteras, 

13-14 §§ redovisas för myndigheters skyldigheter och 
bemyndigande. 

7 kapitlet 28 a §, Skydd av Natura 2000-områden 
och 6 kapitlet MB. 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Verksamheter och 
åtgärder som influerar ett Natura 2000-område på ett 
betydande sätt skall prövas särskilt med en MKB i 
underlaget för prövningen. Miljökonsekvens-
beskrivningen skall innehålla de uppgifter som 
behövs för prövning enligt 7 kap. 28b och 29 § 
Miljöbalken. Prövningen är inte en tillståndsprövning 
utan en hindersprövning. Finns dessutom behovet för 
tillståndsprövning av verksamhet eller åtgärd föregår 
hinderprövningen för Natura 2000-området. Hinders-
prövningen görs inte i relation till Miljöbalkens syfte 
och allmänna hänsynsregler utan tar endast hänsyn till 
hållbarheten hos bevarande av Natura 2000-områden 
oavsett om verksamhet eller åtgärd, som på 
betydande sätt påverkar Natura 2000-området, kräver 
tillståndsprövning eller ej. Ett tillstånd vid en Natura 
2000 prövning får endast lämnas om 

• verksamheten eller åtgärden inte kan skadade 
skyddade livsmiljöerna och om 

• verksamheten eller åtgärden inte medför att den 
skyddade arten utsätts för störning som på ett 
betydande sätt kan försvåra bevarandet. 

Dessa båda förutsättningar bör uppfyllas. Skulle de 
inte göras kan tillstånd lämnas om 

• alternativ saknas och om 
• det finns ett väsentligt allmänintresse samt om 
• skyddssyftet kan nås genom kompensations-
åtgärder. 

Dessa tre förutsättningar måste således uppfyllas. 
Regeringen gör en tillåtlighetsprövning genom att 
pröva om dessa tre förutsättningar uppfylls. 

Miljöbalkens 7 kap 28a § säger att ”tillstånd krävs för 
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde 
som har förtecknats enligt 27 § första stycke 1 eller 
2”, dvs. ett Natura 2000-område. Miljöbalken 6 kap 1 
§ säger också att en MKB skall finnas vid ansökan om 
tillstånd enligt 7 kap 28 § MB. Alltså för prövning av 
en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område skall 
en MKB tas fram. SFS 1998:1252 Förordning om 
områdesskydd enligt Miljöbalken 15-20 §§ redovisar 
regler om särskilt skyddade områden, dvs Natura 
2000-områden. Den 19 respektive 20 § tar upp 
bedömning respektive tillåtlighetsprövningen. NFS 
2003:17 Naturvårdsverket allmänna råd om Natura 
2000 till kapitel 7 samt till förordningen SFS 
1998:1252 redogör för icke bindande råd. Handbok 
2003:9 Natura 2000 i Sverige - Handbok med 
allmänna råd, januari 2004, beskriver hur tillstånds-
prövningen, för åtgärd som kan påverka naturmiljö i 
Natura 2000 på betydande sätt, bör hanteras enligt 
den svenska lagstiftningen angiven ovan. 
Tillståndsprövningen hanteras i det tredje kapitlet 
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tillsammans med MKB-processen. Vilken kommer att 
analyseras närmare nedan.  

MKB-processen i specialfallet Natura 2000 
(Naturvårdsverket, 2003c) Kortfattat kan MKB-
processen steg definieras enligt följande. 

• Verksamhetsutövaren gör en bedömning om 
tillstånd enligt 7 kap 28 a § krävs. 

• Tidigt samråd med Länsstyrelse och verksamhets-
utövare. Kriterierna för att tillstånd krävs anses 
uppfyllda. 

• Länsstyrelsen avgör huruvida verksamheten eller 
åtgärden kan anses vara av ”betydande miljö-
påverkan” eller inte och för eventuellt utökat 
samråd. 

• Ansökan om tillstånd tillsammans med MKB 
lämnas till prövningsmyndighet. 

• Beslut om godkännande av MKB 
• Prövning enligt 7 kap 28 a-b§§ 
• Beslut om tillstånd enligt 7 kap 28 a § samt 
eventuella villkor. 

• Eventuell prövning av regeringen enligt 7 kap 29 
§, att lämna tillstånd trots eventuell skada. 

• Prövning av prövningsmyndigheten om 
kriterierna i 7 kap 29 § uppfylls 

• Tillåtlighetsprövning enligt 7 kap 29 § överlämnas 
till regeringen 

De tre sista punkterna hanterar det specialfall då 
tillståndsmyndigheten inte får meddela tillstånd utan 
regeringens tillåtelse. Det fall då tillstånds-
myndigheten inte kan lämna tillstånd enligt 7 kap 28 a 
§ men bedömer att det finns skäl att pröva frågan 
enligt 7 kap 29 §. Detta specialfall analyseras inte mer 
i detta examensarbete. 

I en ansökan om tillstånd enligt 7 kap 28a § skall en 
miljökonsekvensbeskrivning ingå, se 6 kap 1 §. MKB 
skall alltid innehålla de uppgifter som behövs för 
prövningen enligt 7 kap 28 b§ och 29§. Alltså följer 
att hela 6 kapitlet är tillämpligt i tillståndsprocessen. 
Kravet på en MKB aktualiseras av tillståndsplikten, 
alltså vid ”betydande påverkan på miljön i ett 
förtecknat område” (7 kap 28 a§). Verksamhets-
utövare skall först hålla ett ”tidigt samråd” med 
Länsstyrelsen och enskilda som kan antas vara särskilt 
berörda. Härefter beslutar Länsstyrelsen huruvida 
åtgärden eller verksamheten kan anses ha en 
”betydande miljöpåverkan” och ett ”utökat 
samråd” skall hållas. Se tidigare genomgång om 
innebörden av utökat samråd. Om MKB endast 
framtagits för en prövning enligt 7 kap 28b och 29 §§ 
kan den begränsas till vad som är nödvändigt för den 
prövningen. Om däremot MKB också framtagits för 
tillståndsprövning av en annan verksamhet, t.ex. 
miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet skall 
MKB även uppfylla kraven för en sådan prövning 
utöver de uppgifter som behövs för prövning enligt 7 
kap 28 b och 29 §§. Länsstyrelsen beslutar inte om en 
MKB behövs för prövningen utan bara omfattningen 
av MKB.  

Betydande miljöpåverkan och Natura 2000 fallet 
Begreppen ”betydande miljöpåverkan”, 6 kap, och 
”betydande påverkan på naturmiljö i ett förtecknat 
område”, 7 kap 28 a §, bör hållas isär. Att en 
verksamhet eller åtgärd kan påverka ett Natura 2000-
område betyder inte att den per automatik kan anses 
ha en betydande miljöpåverkan enlig 6 kap MB. 
Däremot har det betydelse för Länsstyrelsens beslut 
om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § vid 
tillämning av kriterierna i bilaga 2 i förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Där 
kriterier anges för beslut om ”betydande miljö-
påverkan”. Här redovisas bl. a miljöns känslighet 
med särskilt uppmärksamhet för områden som är 
skyddade enligt 7 kap, alltså Natura 2000-områden. 
Störningsintensitet och varaktighet kan anses vara 
faktorer som innebär att en åtgärd antas ha en 
”betydande miljöpåverkan” enligt 6 kap. Det 
avgörande i en sådan bedömning är samverkan 
mellan platsens känslighet och effekternas påverkan 
på allmänna intressen. 

Omfattning av MKB i Natura 2000 fallet 
De uppgifter som alltid skall ingå i en ansökan om 
tillstånd enligt 7 kap 28 a § är de uppgifter som 
behövs för prövningen enligt 7 kap 28 b och 29 §§. 
Här diskuteras endast dessa uppgifter som för denna 
prövning och inte övriga krav som tas upp i 6 kap 7 § 
och som ibland även är aktuella om de behövs för 
prövningen, som tidigare redovisats. Samrådet med 
Länsstyrelsen kan klargöra vilka uppgifter som 
behövs. Natura 2000 i Sverige hänvisar till NFS 
2001:9 allmänna råd till MKB, vilken numer har 
upphört gälla, och redovisar följande uppgifter som 
behövs i en Natura 2000 MKB. 

Beskrivning och identifiering av de direkta och 
indirekta effekterna på naturvärdena i Natura 2000-
området, som en åtgärd eller en verksamhet ensam 
eller tillsammans med andra pågående eller planerade 
verksamheter och åtgärder kan orsaka. Detta betyder 
att alltså att en beskrivning av direkta och indirekta 
konsekvenser på Natura-2000-område som helhet, 
dess konsekvenser på ekologisk struktur och funktion 
och områdets motståndskraft. Också beskrivning av 
direkt och indirekt påverkan på livsmiljö eller art som 
förtecknats för området ifråga bör redovisas. Detta 
bör innehålla möjlig skada på naturtyper och/eller 
betydande störning av arterna. Verksamhetens eller 
åtgärdens kumulativa effekter skall också redogöras 
för. D.v.s. hur verksamheten eller åtgärden ensam 
eller tillsammans med andra pågående eller planerade 
verksamheter och åtgärder kan påverka Natura 2000-
området. Även lokaliseringen för verksamheten eller 
åtgärden bör redogöras för. Alternativa lokaliseringar 
bör redovisas och motivering av vald lokal likaså. 
Skulle lokaliseringsalternativ saknas bör motiven till 
detta anges tydligt. Förslag på villkor, 
försiktighetåtgärder och kompensationsåtgärder är 
också önskvärt. De bevarandeplaner som finns 
upprättade för området ger en områdesspecifik 
vägledning om vad som kan skadas och störas. 
Naturvårdsverkets art-och naturtypiska vägledningar 
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kan också ge en mer generell information om vad 
som kan påverkas. Om en bevarandeplan saknas för 
området bör verksamhetsutövaren visa hur verk-
samheten eller åtgärden påverkar områdets möjlighet 
att upprätthålla den gynnsamma bevarandestatusen 
för arterna och naturtyperna. Nedan följer en 
sammanställning av vad en Natura MKB bör 
beskriva. 

• Påverkan på bevarande syftet (gynnsam 
bevarandestatus) 

• Hur verksamheten påverkar området som helhet 
• Områdets ekologiska struktur och funktion samt 
dess motståndskraft 

• Kumulativa effekter 
• Lokaliseringsalternativ eller motivering till endast 
ett lokaliseringsalternativ 

• Förslag till skyddsåtgärder 

9 kapitlet, Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, och 6 kapitlet MB 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Miljöfarlig verksamhet 
är prövningspliktig. Verksamheten kan utgöras av 
tillverkningsindustri, avfallsanläggningar, grus- och 
bergtäkter etc. De miljöfarliga verksamheter som 
kommer hanteras i detta examensarbete är framförallt 
grus- och bergtäkter och till dem ansluten till-
verkningsindustri. Många prövningsärenden handlar 
om ändring av befintlig verksamhet. Detta påverkar 
hanteringen av alternativ och nollalternativ som 
diskuteras i kapitlet om den ideala MKB. För dessa 
verksamheter är frågan om ”betydande miljö-
påverkan” redan avgjord i MKB-förordningen och 
därmed också omfattningen av MKB-processen och 
dokumentet.  

Kapitel 6, 1 § redogör för vilka en miljökonsekvens-
beskrivning skall ingå i en ansökan om att anlägga, 
driva eller ändra verksamhet. Däribland finns 9 
kapitlet i Miljöbalken vilket hanterar regler om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöbalkens 
9:e kapitel 6 § beskriver vilka miljöfarliga verk-
samheter som omfattas av tillståndsplikt. SFS 
1998:899, Förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 2 § säger att bilagan, FMH-bilagan, till 
förordningen anger om en verksamhet eller åtgärd 
kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap 6 § MB. Det 
finns där två typer av bokstavsmarkering på en 
verksamhetsbeskrivning för vilka ett tillstånds krävs, 
A och B. Skillnaden mellan dessa är vilken prövnings-
myndigheten är, Mark- och miljödomstolen 
respektive Länsstyrelsen.  

I detta examensarbete skall MKB gjorda utifrån 
åtgärden ingrepp i mark analyseras. Miljöfarliga 
verksamheter har i examensarbete avgränsats till grus- 
och bergtäkter. I vissa av MKB ingår även andra 
miljöfarliga verksamheter som är anknutna till 
täktverksamheten. 

(Naturvårdsverket Verksamheter med miljöpåverkan) 
En täkt inbegriper brytning och bearbetning av berg, 
naturgrus och andra jordarter. Alla täkter utöver 

husbehovstäkter omfattas, enligt 9 kapitlet 6 § MB, av 
tillståndsplikt. De verksamheter som är tillstånds-
pliktiga redovisas, som redan sagt av, i FMH-bilagan. 
För grus-och bergtäktsverksamhet gäller följande 
enligt FMH-bilagan: 

• 10.11B: Täkt av berg med verksamhetsområde 
som är större än 25 hektar 

• 10.20B: Täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter 
om verksamheten inte  
o Är tillståndpliktig enligt verksamhetskod 10.10 
eller 10.11 

o Omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (185:620) om vissa torvfyndigheter 

o Är tillståndpliktig enligt lagen (1966:314)om 
kontinentalsockeln.  

• Tillstånd enligt ovan krävs inte om verksamheten 
endast innebär uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsyningsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutas. 

Täktverksamhet är alltså tillståndpliktig och 
myndigheten hos vilken tillstånd skall sökas är 
Länsstyrelsen. Prövning av en täkt skall omfatta alla 
verksamheter och åtgärder som är kopplade till 
täktverksamheten. Täkter prövas också av andra delar 
av Miljöbalken, däribland åtgärder som definieras 
som vattenverksamhet eller påverkan på Natura 
2000-områden. Vattenverksamhet tittas närmare på i 
nästa kapitel och påverkan på Natura 2000-områden 
diskuterades i föregående kapitel. 

De prövningsregler som gäller för täkttillstånd är 
följande: 

• 2 kap MB, De allmänna hänsynsreglerna 
• 3-4 kap MB, Hushållningsbestämmelserna 
• 5 kap MB, Miljökvalitetsnormer 
• 9 kap 6 a-d §§ MB, Specifika regler gällande 
prövning av täkter. De aktuella för berg och 
grustäkter är 
o 6 a §, krav på säkerhet och  
o 6 b §, regler för när en naturgrus täkt inte får 
komma till stånd. 

I enlighet med förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 3 § skall vissa täkter 
alltid antas medföra ”betydande miljöpåverkan”. 
En stor MKB skall således upprättas och ett utökat 
samråd ske. 

Verksamhetsutövare som skall söka tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet på Gotland får vägledning av 
Länsstyrelsen på Gotland genom dokumentet ”Att 
söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 2008” Det 
finns motsvarande dokument hos andra Länsstyrelser 
och vid jämförelse mellan Gotlands och Stockholms 
dokument, med samma namn, kan konstateras att det 
inte är några större skillnader mer än på detaljnivå 
och hur dispositionen valts läggas upp. Läs mer om 
detta under kapitlet den ideala MKB. Stockolms 
Länsstyrelses ”Att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet” (Länstyrelsen i Stockholmslän, 2010) 
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anses vara mer detaljerad i sin vägledning. Båda kan 
vara av intresse att använda sig av under upprättandet 
av en MKB då de kan komplettera varandra i ett eller 
annat avseende. I detta examensarbete kommer 
checklistorna inte gås igen på mer detaljnivå än detta.  

11 kapitlet, Vattenverksamhet, och 6 kapitlet MB 

(Hedlund & Kjellander, 2007) Åtgärder som innebär 
t.ex. byggnation i vatten, bortledning av yt- och 
grundvatten och markavvattning benämns 
vattenverksamhet. Verksamhetsutövaren skall 
bestämma om vattenverksamheten är tillståndspliktig. 
Detta är inte alltid helt lätt och 
tillsyningsmyndighetens hjälp att bedöma detta kan 
vara nödvändig. Ofta kan små åtgärder och 
vattenverksamheter bedömmas medföra en 
”betydande miljöpåverkan”. 

Kapitel 6, 1 § Miljöbalken redovisar att en 
miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan 
enligt 11 kapitlet MB. 11 kapitlet Miljöbalken redogör 
för de regler som gäller för vattenverksamhet. 11 kap 
1 § hänvisar till Lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. 2-5 §§ definierar 
vad en vattenverksamhet avser och 9a § talar om att 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av 
miljödomstolen. Förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 3 § punkt 3 redovisar 
vilka vattenverksamheter som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och således skall ett 
utökat samråd ske och en stor MKB utföras. Liksom 
för miljöfarlig verksamhet skall enligt 11 kap 9 § 
tillstånd sökas enligt Miljöbalken. De prövningsregler 
som gäller för vattenverksamhet är således följande: 

• 2 kap MB, De allmänna hänsynsreglerna 
• 3-4 kap MB, Hushållningsbestämmelserna 
• 5 kap MB, Miljökvalitetsnormer 
• 11 kap 6-8 § § Specifika regler gällande 
förutsättningar för vattenverksamhet 

• 11 kap 13-14 § § Specifika regler för tillståndplikt 
för vattenverksamhet 

Det finns även vägledning från Länsstyrelser kallad 
”Att söka tillstånd till vattenverksamhet” 
(Länsstyrelsen i Stockholmslän, 2012). Igen specifik 
sådan skrift finns utgiven från Gotlands Länsstyrelse. 
Däremot hänvisas till skriften ”Att söka tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet” (Länstyrelsen i Gotlands län, 
2008) att delen Samråd och bedömning om 
miljöpåverkan gäller alla ärenden som kräver tillstånd 
enligt MB, både miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet. Då det är under det tidiga 
samrådet med Länsstyrelsen som MKBs innehåll och 
utformning skall identifieras och vilket Länsstyrelsen 
vägleder, kan delarna om miljökonsekvens-
beskrivningen i dokumentet anses relevant även vid 
ansökan om vattenverksamhet. Dock kan det vara 
lämpligt att ta hjälp från någon annan Länsstyrelses 
dokumentation om ansökan till vattenverksamhet där 
det mer i detalj finns preciserats vad som kan anses 
vara aktuellt ur vattenverksamhetssynpunkt. 

Checklistan kommer inte att gås igenom i mer detalj 
än här.  

Miljöbalken som bedömningsgrund 

(Naturvårdsverket, 2008) Miljöbalken 2 kap De 
allmänna hänsynsreglerna, 3-4 kap Hushållnings-
bestämmelserna och 5 kap Miljökvalitetsnormer 
påverkar också innehållet i en MKB på det sätt att de 
anger vilka bedömningsgrunderna är. Detta eftersom 
dessa delar skall efterlevas av verksamhetsutövare och 
de som utför åtgärder. Tillstånd enligt 9 och 11 
kapitlet skall sökas enligt Miljöbalken. För tillstånd 
om åtgärder och verksamhet som kan påverka ett 
Natura 2000-område enligt 7 kap kan tillstånd ges om 
det inte skadar eller stör bevarandevärden i Natura 
2000-området. Alltså skall kapitel 2-5 MB ingå i 
prövningen av tillstånd av verksamhet för 9 och 11 
kapitlet. När tillstånd för någon av dessa 
verkasamheter prövas ligger hänsynsreglerna 
tillsammans med Miljöbalkens mål till grund för 
tillståndsprövningen och med vilka villkor tillstånd 
kan ges. Nedan följer en kortfattad sammanfattning 
av de allmänna hänsynsreglerna, hushållningsreglerna 
och reglerna om miljökvalitetsnormer. 

2 kapitlet MB, De allmänna hänsynsreglerna 
(Naturvårdsverket, 2008) De allmänna 
hänsynsreglerna gäller för alla som bedriver, avser 
bedriva eller har bedrivit en verksamhet. Nedan 
redovias kort de allmänna hänsynsreglerna. 

Försiktighetsprincipen innebär att en verksamhets 
alltid måste bedrivas på ett sådant sätt att 
försiktighetsmått vidtas för att undvika skador och 
olägenhet på hälsa och miljö. Verksamhetsutövaren 
bör aldrig göra saker utan att veta vilka konsekvenser 
är. Verksamhetsutövaren skall utföra skyddsåtgärder, 
iaktta begränsningar och försiktighetsmått som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada 
eller olägenhet för hälsa och miljö. Bästa möjliga 
teknik skall användas.  

Bevisbörderegeln innebär att bevisbördan är 
omvänd. Det är verksamhetsutövaren som skall visa 
att tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
tagits till skydd för hälsa och miljö. Tillståndsökanden 
måste genom utredningar eller på annat sätt visa att 
verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt 
godtagbart sätt i relation till hänsynsregeln. Denna 
regel gäller vid tillstånds- och villkorsprövning samt 
vid tillsyn av verksamhet. 

Kunskapskravsregeln innebär alla som bedriver 
eller avser bedriva en verksamhet samt alla som vidtar 
en åtgärd skaffar sig den kunskap som behövs för att 
för att skydda människors hälsa och miljö. Kunskap 
går före handling. Verksamhetsutövaren är även 
skyldig att fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga 
olägenheter eller skador. 

Verksamhetsutövaren skall välja lokalisering som är 
lämplig med hänsyn till Miljöbalkens mål och 
hushållningsbestämmelser. Denna tillämning av 
hushållningsbestämmelserna är obligatorisk för mål 
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och ärenden som prövas enligt kapitel 7, 9, 11, 12 och 
17 MB. Alltså för alla de fall som detta examensarbete 
hanterar. För all verksamhet och alla åtgärder skall 
väljas en sådan plats att funktionen med 
verksamheten eller åtgärden kan nås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Ett tillstånd eller dispens får inte ges i strid med 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Endast små 
avvikelser får göras om inte syftet med planen eller 
bestämmelserna anses motverkad. 

Reglerna om hushållning och kretslopp innebär att 
alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
skall hushålla med råvaror och energi samt använda 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. 
Förnyelsebar energi skall i första hand användas. 

Produktvalsregeln innebär att alla som bedriver eller 
avser att bedrivas en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall undvika att använda eller sälja kemiska 
produkter eller biotekniska organismer som kan 
befara orsaka fara för människors hälsa och miljön. 

Skälighetsregeln innebär att de allmänna 
hänsynsreglerna gäller förutsatt att det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Kostnaderna för 
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått skall inte 
vara oskäliga i förhållande till nyttan av dessa 
åtgärder. En skälighetsavvägning skall inte innebära 
att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB överträds. 

Regeln om kvarstående ansvar innebär att alla som 
bedriver, har bedrivit eller vidtagit en åtgärd som 
medfört skada eller olägenhet för miljön har ett 
ansvar för att skadan eller olägenheten avhjälps. 
Ansvaret gäller tills dess skadan eller olägenheten 
upphört. Skyldighet att ersätta skadan eller 
olägenheten kan i vissa fall gälla. 

Stoppregeln innebär att alla verksamheter och alla 
åtgärder som kan befaras medföra skada eller 
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
och miljön endast får bedriva verksamheten om 
regeringen finner att det finns särskilda skäl. En 
verksamhet får inte bedrivas om den medför risk för 
att ett stort antal människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön 
försämras avsevärt. Om den inte är av synnerlig 
betydelse från allmän synpunkt då kan regeringen 
tillåta den. 

Kap3-4 MB, Miljöbalkens hushållningsregler 
Kapitel 3-4 MB reglerar bestämmelser om 
hushållning med mark- och vattenområden. Syftet är 
att främja hållbar utveckling (Miljöbalkens 
portalparagraf). Dessa kapitel kan beslutsfattarna 
använda för att göra avvägning mellan olika 
markanvändningsintressen. Reglerna gäller inte alltid 
men gör så i samband med prövning av tillstånd. 

I det 3 kapitlet MB beskrivs olika typer av områden 
som kan vara av riksintresse för särskilda ändamål. 
Dessa områdestyper anger vilka allmänna intressen 
som speciellt skall tas hänsyn till vid de avvägningar 
som skall göras för att erhålla en god hushållning med 
mark- och vattenområden. Exempel på sådana 

intressen är att trygga en hållbar användning av 
naturresurser i landet, bevara god natur- och 
kulturmiljö samt att främja ändamålsenligt samhälls-
byggande.  

I det 4 kapitlet MB finns hushållningsregler för 
särskilt utpekade geografiska områden. Dessa 
områden är områden av riksintresse pga. de natur- 
och kulturvärden som finns i dem. 
Verksamhetsutövare och andra åtgärder får endast 
tillstånd i dessa områden om de inte strider mot 
reglerna i 4 kap. 2-8 § § MB samt om det kan ske på 
ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. 

Kap 5 MB, Miljökvalitetsnormer 
I 5 kap. MB finns regler om miljökvalitetsnormer. 
Normerna är föreskrifter om miljökvalitet som 
behövs upprätthållas för att varaktigt skydda 
människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa 
skador eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljö. Normerna kan avse miljökvalitet hos alla typer 
av recipienter t.ex. mark, vatten, luft och miljö i 
övrigt. Dessa typer av normer skall avse ett visst 
geografiskt område.  

(Naturvårdsverket) Idag finns normer för: 

• Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• Parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 
• Kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554) 

• Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Kap 7 MB, Skydd av områden 
(Naturvårdsverket) Det är främst Miljöbalken som 
reglerar skyddet av natur i Sverige. Detta gör dels 
genom hushållningsbestämmelserna (kap3-4 MB). I 
de fall då dessa bestämmelser eller andra generella 
regler (t.ex. planbestämmelser, strandskydds-
bestämmelser eller internationella konventioner som 
Sverige skrivit på) inte räcker till kan det bli aktuellt 
att skydda området med stöd av 7 kapitlet i 
Miljöbalken. De skyddsvärda områden som skyddas i 
Miljöbalkens 7:e kapitel är: 

• Nationalpark 
• Naturreservat 
• Kulturreservat 
• Naturminne 
• Biotopskyddsområde 
• Djur- och växtskyddsområde 
• Strandskyddsområde 
• Miljöskyddsområde 
• Vattenskyddsområde 
• Natura-2000-område 

Fler vägledande bedömningsgrunder 

Som diskuterats i tidigare kapitel om bedömning 
finns bedömningsgrunder för miljökonsekvens-
beskrivningar som inte är lagkrav. Utöver 
miljökvalitetsnormer och riktvärden som inte får 
överträdas enligt lag och områden för riksintressen, 



MKB för små verksamheter och markingrepp i praktiken

 

31 

 

kultur- och naturreservat och Natura 2000-områden 
vilka skall bevaras enligt lag finns dels Sveriges 16 
miljökvalitetsmål, regional och lokala miljömål, 
kommunala översiktplaner samt naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet. Alla dessa 
bedömningsgrunder är vägledning från myndigheter.  

Sverige miljökvalitetsmål 
(Naturvårdsverket) Sexton stycken miljökvalitetsmål 
har antagits av Sveriges riksdag. Den svenska 
miljöpolitiken arbetet med att uppnå dessa mål. Olika 
myndigheter ansvar för olika miljökvalitetsmål och 
ansvarar även för uppföljning och utvärdering av 
respektive miljökvalitetsmål. Naturvårdsverkets 
webbplats Miljömålsportalen redovisar information 
och rapportering om de sexton miljökvalitetsmålen. 
(Naturvårdsverket) Inga direkta juridiska krav kan 
ställas med hjälp av miljökvalitetsmål men de kan ge 
en styrande verkan. Detta görs genom att mål 
konkretiseras. Genom att sätta gränser för 
miljökvaliten som inte får överträdas kan detta göras, 
d.v.s. genom att upprätta bindande 
miljökvalitetsnormer.  

Sveriges sexton miljökvalitetsmål är följande: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säkerstrålning 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Regionala och lokal miljömål 
Sveriges sexton miljökvalitetsmål arbetas även med på 
regional och lokal nivå. Varje Länsstyrelse beslutar 
om regionala miljömål, alla utom målet för Levande 
skogar som Skogsstyrelsen beslutar om. Myndig-
heterna som ansvara för de regionala miljömålen 
verkar för att arbetar att nå målen i länet. Detta görs 
genom egen verksamhet t.ex. genom naturskydd, 
kulturmiljö och myndighetsutövning.  

Även de flest kommuner har antagit lokala miljömål. 
Dessa mål används som övergripande strategier och 
dokument, hållbarhetplaner/Agenda 21 eller miljö-
program. De flesta kommuner tar även upp 
miljömålen i översiktplanen. 

Kommunala översiktplaner 
(Boverket) Kommunala översiktsplaners syfte är 
också att ge vägledning och stöd i beslut hur mark- 
och vattenområden skall användas och hur den 

bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. 
Översiktplanen skall redovisa hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen är inte 
juridiskt bindande utan vägledande för upprättande 
av detaljplaner och områdesbestämmelser samt vid 
prövning av bygglov. Detaljplaner är en bindande 
uppgörelse mellan kommunen och markägarna (PBL 
2010:900 4:2) och talar om vad man får och inte får 
göra inom området för planen. Bestämmelserna kan 
avse hur mark och vatten får användas och hur 
bebyggelsen skall se ut. Områdesbestämmelser skall 
tillse att översiktplanerna uppnås eller att riksintressen 
tillgodoses. Områdesbestämmelserna har således stöd 
i översiktplanen och antas för begränsade områden 
utanför detaljplanelagt område. Dessa bestämmelser 
(PBL 2010:900 4:41-43) är till för att förhindra 
åtgärder som går emot användning av mark och 
vatten i enlighet med bestämmelserna. 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
(Naturvårdsverket) Bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet är framtagna av Naturvårdsverket för sex 
olika natur typer i Sverige. Dessa ger möjlighet för 
bedömning av miljökvalitet på vetenskapliga grunder. 
Bedömningen sker utifrån biologiska och kemiska 
parametrar. Bedömningen kan ske i den mån att 
uppmätta värden kan jämföras med genomsnittet för 
landet eller ursprungliga nivåer.  

Bedömningsgrunderna utger en viktig grund för 
utveckling av miljökvalitetsnormer och beskriver 
betydelsen av miljöhoten inom varje naturtyp men tar 
inte upp vilken belastning varje naturtyp klarar för att 
upprätthålla en miljökvalitet. Bedömningsgrunderna 
preciserar inte heller miljökvalitetsmål och är inte 
juridiskt bindande. 

Riktvärden 
(Naturvårdsverket) Ett riktvärde är ett värden som 
t.ex. redovisar miljökvalitet eller total belastning som 
inte bör överskridas eller underskridas. Riktvärden 
fungerar därför som indikation på en positiv 
utveckling eller en varning för negativ utveckling. De 
är inte bindande i Svensk lag som en miljökvalitets-
norm men kan inom EU-rätten vara bindande och ha 
en liknande funktion som miljökvalitetsnormer. Det 
finns riktvärden för: 

• Buller 
• Luftkvalitet 

ANALYS AV MKB-FÖRFARANDET  

(Hedlund & Kjellander, 2007) En effektiv 
miljökonsekvensbeskrivningsprocess beror av hur 
arbetet organiseras, hur den disponeras, integreras 
med planering, projektering och prövning, vilka 
metoder som används och hur MKB-dokumentet 
utformas. Det skall finnas en tanke med hur den 
integreras från projektering och ansökan om tillstånd 
till idriftagning och avveckling, genom egenkontroller 
och miljöstyrning.  
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Genom att sammanställa det ideala MKB-förfarandet 
med de svenska lagkrav som finns och den 
vägledning som finns från svenska myndigheter har 
en checklista för analys av upprättade MKB tagits 
fram. Checklista (Bilaga I) är, i den mån det går så 
komplett som möjlig, för att i förläggningen kunna 
vara en lathund (Bilaga II) för upprättande av MKB i 
ambitionen att öka kvalitén på mindre MKB. Här 
syftas mindre i den bemärkelsen att verksamheterna 
är mindre, inte i den bemärkelsen att de inte skulle 
vara av ”betydande miljöpåverkan” enligt Miljö-
balken. Checklistan identifierar vilka delar som är 
lagkrav och för vilka typer av tillståndsansökning eller 
hindersprövning den gäller. Detta för att möjliggöra 
analys av de olika typer av MKB som upprättas för 
olika prövningar. Checklistan härrör till de tidigare 
definierade delarna i MKB-processen och därför till 
tidigare kapiteluppdelning,  

• Behovsbedömning, 
• Avgränsning, 
• Alternativ, 
• Beskrivning av projektet, 
• Bakgrundsdata-nulägesbeskrivning 
• Identifiering av miljöeffekter 
• Beskrivning av miljöeffekter 
• Bedömning av miljökonsekvenser 
• Skadeförebyggande åtgärder 
• Samråd 
• MKB-dokument 
• Kontroll/övervakning och uppföljning 
Analysen gör endast av de delar som används vid 
upprättade av en MKB och utesluter därför kapitlen 
om granskning och beslutsfattande. 

MKB analyseras inte på det sättet att frågan ställs om 
rätta avvägningar och förutsägelser om miljöeffekter 
gjorts utan fokuserar på metoden för hur MBK 
upprättats och kvaliteten på den resulterande MKB. 
Fokus ligger också på om tillvägagångssättet är 
systematiskt och vetenskapligt och om MKB till för 
någon praktisk nytta eller är en pappersprodukt. Om 
MKB fyller sitt syfte att bedöma signifikanta positiva 
och negativa miljöeffekter. 

De tre utvalda MKB analyseras med hjälp av 
checklistan (Bilaga I) och nedan följer en skriftlig 
analys av varje MKB varefter en jämförande analys 
mellan dessa görs. I den jämförande analysen 
redovisas en sammanställning av resultatet av 
analysen med checklistan i tabellform för alla 
analyserade MKB. Men först redovisas detta resultat i 
löpande text för var och en av MKB. 

Analys av Tibble 1:10,Ny täktverksamhet och 
vattenverksamhet 

MKB gäller för en tillståndsansökan av täktverk-
samhet där ansökan om vattenverksamhet har 
tillkommit i ett senare skede varför två MKB finns 
redovisade en för täktverksamhet och en för vatten-
verksamhet, pga. sänkning av grundvatten. Alltså 

ansöks både om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 
täktverksamheten, enligt 9 kap MB och vattenverk-
samhet 11 kap MB. Täktverksamheten har beslutats 
vara av ”betydande miljöpåverkan” och vattenverk-
samheten anses inte vara av betydande miljöpåverkan 
enligt Länsstyrelsen. Ansökan gäller för fastigheten 
Bro Tibble 1:10, Gotlandkommun. MKB är godkänd 
och tillstånd har givits av miljödomstolen.  

Behovsbedömning och avgränsning 
Vid analys av behovsbedömning redovisas som 
tidigare nämnts att en ansökan görs enligt 9 kap MB, 
miljöfarlig verksamhet och kap 11, vattenverksamhet. 
Den miljöfarliga verksamheten är beslutat vara av 
”betydande miljöpåverkan”. MKBs avgränsning är 
knappfärdig och angränsning görs i den mån den görs 
i den löpande texten och inte i en inledande del. 
Utöver en avgränsning saknas en innehållsförteckning 
med sidhänvisning som skulle underlätta läsandet och 
analysen.  

Alternativ 
Nollalternativ, alternativa lokaliseringar, alternativ 
utformning samt motivering till valda alternativ kan 
hittas i MKB, vilket krävs enligt 7 § 6 kap MB för en 
ansökan om verksamhet av ”betydande 
miljöpåverkan”. Diskussion av alternativ startar innan 
behovsbedömning av MKB och beslut om valda 
alternativ görs undersamrådsprocessen. Dock skall 
poängteras att beslut om lokaliseringsalternativ, till 
fastighet, görs innan behovsbedömning av MKB. 
Dels påverkar en miljöinventering lokaliseringen 
inom fastighet, d.v.s. verksamhetens situationsplan, 
och dels påverkar grundvattensituationen valet av en 
grundare bergbrytning men en brytning som tar mer 
mark i anspråk. Nollalternativet används som referens 
till nyttan av projektet i den mån att den säger 
beskriva ett underskott av bergkrossmaterial och 
förlust av arbetskompetens som ett resultat att sökt 
verksamhet inte kommer tillstånd. Nollalternativet 
används inte som referens vid jämförelser av olika 
alternativ utan alternativa utformningar jämförs med 
varandra. Nollalternativet som beskrivs för 
vattenverksamheten är ett helt annat än de som sägs 
vara för täktverksamheten. Här antas täkttillståndet 
vara lämnat för denna. Detta kan tyckas konstigt då 
de båda ärendena prövas samtidigt av 
miljödomstolen. Nollalternativet för vatten-
verksamheten jämför dock med övriga alternativ och 
sägs inte vara ett egentligt alternativ. Samråd ges som 
ett underlag till valt alternativ då t.ex. alternativet med 
utformning genom en pall istället för två (2 pallar 
innebär djupare täkt) har valts efter samråd. Även en 
naturinventering kan ha bidragit till utformning på 
fastigheten, i vilket skede denna gjordes i MKB-
processen är dock oklar. Inga metoder har används 
för jämförelse av alternativ. 

Beskrivning av projektet 
Beskrivning av verksamhetens motiv, dess 
lokalisering och val av tidpunkt redovisas i MKB. 
Inga politiska sammanhang anges. Projektets livscykel 
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beskrivs i den mån att uppstart, drift, avveckling och 
återställning redovisas för. Ingående och utgående 
resurser redovisas i löpande text. Fysisk storlek på 
verksamheten redovisas relativt magert i MKB och 
antalet anställda redovisas inte heller för. Även mer 
detaljerade beskrivningar projektets processer är 
magra och inte avgränsade. Verksamhetens 
processers fysiska egenskaper anses dock vara 
definierade i MKB. Inga Socioekonomiska egen-
skaper hos resurserna anses vara definierade.  

Bakgrundsdata 
Bakgrunddata beskrivs för miljöaspekter relevanta för 
verksamheten och dess bedömningsgrund. Den 
beskrivning av naturvärden och kulturvärden som 
görs är ej detaljerade i MKB men redovisas dock som 
t.ex. en naturinventering i en bilaga. Bakgrundsdata 
anses relatera till avgränsning i tid, rum och sak. Dock 
finns bakgrundsdata inte i överflöd. Bakgrunddata 
definieras för direkta och indirekta signifikanta 
effekter. Planer, terrängkartor, inventeringar, 
information från myndigheter, mätningar och 
utredningar av myndigheter och konsulter finns 
redovisade. Dock är bakgrundsdatas osäkerhet inte 
tydligt analyserad. 

Identifiering av miljöeffekter 
Identifiering av miljöeffekter redovisas genom att 
signifikanta indirekta och direkta miljöeffekter 
redovisas direkt. Ingen tydlig redovisning görs hur 
dessa har identifierats. Indirekta och direkta effekter 
definieras inte. Identifiering av effekter på hushållning 
med resurser görs indirekt genom t.ex. redovisning av 
återvinning och energiförbrukning. Inga metoder 
används för att identifiera miljöeffekter och dock görs 
diverse utredningar för att analysera eventuellt 
signifikanta effekter t.ex. bullerutredning, natur-
inventering och grundvattenavsänkningsutredning. 

Beskrivning av miljöeffekter 
Beskrivning av miljöeffekter görs inte genom att 
dimensionera miljöeffekter genom jämförelse med 
Nollalternativet utan görs endast genom att identifiera 
förändringar hos indikatorer. Identifiering av 
miljöeffekters signifikans görs inte på ett tydligt sätt. 
Identifiering av magnitud görs genom modeller av 
förutsägelser av effekter. Positiva och negativa 
egenskaper hos effekter beskrivs endast. I viss mån 
beskrivs också den rumsliga utbredningen hos 
effekterna och egenskaper över tid och känsligheten 
hos receptorer. Vissa effekter beskrivs kvantitativt 
med mått enhet vissa beskriv kvalitativt. Varken 
direkta, indirekta, kumulativa, reversibla, irreversibla 
effekter eller förändringstakt hos effekterna beskrivs 
på ett uttryckligt sätt. Dock kan effekters egenskaper 
vara sådan utan att behöva definieras tydligt. 
Osäkerhet eller sannolikheten hos förutspådda 
effekter redogörs för vissa av miljöeffekterna. Det 
finns inga redovisningar för osäkerhet hos 
förändringar i miljö eller verksamhet. Kunskapsluckor 
identifieras inte heller på ett tydligt sätt. Värderingen 
av effekterna görs i viss mån men är inte tydliga. 
Metod för hantera osäkerheten är ibland Worst case 

scenario. Denna metod används t.ex. för att redovisa 
miljöeffekten buller. Riskanalys används däremot inte 
för att hantera osäkerheten. 

Bedömning av miljökonsekvenser 
Identifiering av bedömningsgrunder genom att 
kriterier för signifikans genomlyses. Magnitud och 
ibland sannolikhet hos konsekvens redovisas i 
löpande text. Varken spridning i tid eller rum hos 
konsekvens redovisas. Värdet hos en receptor 
redovisas genom t.ex. naturinventering, grundvatten-
undersökning och vattenförekomst Själsöån och 
intresset av receptor av samrådsredogörelsen. Samråd 
har gjort med enskilda, tillsyningsmyndighet, 
allmänhet, myndigheter och kommun. Inga miljömål 
för verksamhetens kan anses påverka bedömning av 
miljökonsekvenser. Inte utrycks heller tydligt att 
några kvalitets- eller miljöledningssystem som grund 
för bedömning av konsekvenser, trots att bolaget är 
både kvalitets- och miljöledningscertifierat. Alla 16 
miljökvalitetsmål finns hanterade. Dock kan inte 
tydligt ses vilka målen är och om de påverkas av 
aktuell verksamhet. Inte heller redovisas tydligt dessa 
mål på regional och kommunal nivå. Vad det gäller 
miljökvalitetsnormer hanteras föroreningar i 
utomhusluft och parameterar i vattenförekomster. 
Omgivningsbuller är ej belyst, buller bedöms mot 
riktvärden. Inga planförhållanden finns belysta mer 
än att området ligger utanför detaljplaneområde. Inte 
heller några värden och bevarandeplaner finns 
beskrivna i enlighet med 3-4, 7 kap MB eller 
bedömningsgrunder för miljökvalitet. De allmänna 
hänsynsreglerna finns hanterade men inte på ett 
tydligt sätt. Inga metoder för bedömning av 
miljökonsekvenser har används. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Skadeförebyggande åtgärder diskuterade under 
samråd och beskrivs i MKB. Föreslagna 
skadeförbyggande åtgärder är dels olika alternativ av 
utformningar och processer med också fysiska 
utformningsåtgärder. T.ex. föreslås hela täktområdet 
flyttas inom fastighet för att minimera skador på 
naturvärden och även åtgärder för vattenhantering 
för att minimera kemikalieutsläpp då vatten pumpas 
ut i våtmarker. Åtgärd i form av att undvika vid 
källan, minimera vid källan, reducering på plats samt 
reducering hos recipient görs. Detta görs t.ex. genom 
utformning, bullervallar, spillberedskap respektive 
infiltration. Däremot förslås inga reparationer, 
kompensationer eller andra förbättringar. Skadeföre-
byggande åtgärder finns förslagna för projektfaserna 
konstruktion, drift och återställning. MKB redovisar 
inte tydligt hur skadeförebyggande åtgärder görs 
under planering, drifttagning, och avveckling görs. 
Skadeförebyggande åtgärder föreslås för varje 
beskriven miljökonsekvens i MKB. Ingen tydlig 
redovisning görs för hur skadeförebyggande åtgärder 
förändrar signifikans hos beskriven effekt. Inte görs 
en tydlig redovisning för kvarstående ej 
skadeförebyggda effekter eller delvis skadeföre-
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byggande effekter mer än på det sätt att effekterna 
beskrivs. Ingen uppföljningsplan redovisas i MKB. 

Samråd 
Samrådsprocessen hanterar bakgrunddata i form av 
t.ex. naturvärden av intresse, avgränsning i form av 
t.ex. innehållet i MKB, alternativa utformningar, 
bedömning av vilka miljöeffekter som är relevanta 
samt identifiering av skadeförebyggande åtgärder. 
Tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen dels i 
täktärendet och dels i vattenverksamhetsärendet 
innan tillståndsansökan och MKB för respektive 
ärende har gjort. Samråd har utförts i enlighet med 6 
kap 4 § MB dock är det otydligt om verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och miljö-
påverkan är lämnade innan samråd med Länsstyrelse 
men antas så vara. Det är också otydligt om tidigt 
samråd för beslut om ”betydande miljöpåverkan” för 
täktverksamheten i MKB. Dock redovisas detta att så 
är fallet i Länsstyrelsens beslut från tidigt samråd för 
vattenverksamheten att så är fallet. Utökat samråd är 
utfört för ansökt täktverksamhet. Samrådsprocessen 
innehåller identifiering av grupper, t.ex. enskilda 
fastighetsägare och myndigheter som dåvarande 
vägverket, information i form av brev och annonser, 
dialog genom möten, assimilering genom t.ex. 
anpassning till vissa av Länsstyrelsen synpunker och 
feedback genom svar på brev till enskilda, 
fastighetsägare, och allmänhet, lokalbefolkning. 
Däremot är inte allmänhetens synpunkter tydligt 
hanterade och assimilerade. Samrådsprocessen har 
hanterat utformning, omfattning, miljöpåverkan samt 
innehåll och utformning av MKB. Dock kan 
lokalisering inte anses vara föremål för samråd mer än 
att vilka ursprungliga lokaliseringsalternativ som 
fanns innan tidigt samråd redovisas. I MKB redovisas 
hur, när, med vilka samråd utförts och de olika 
frågeställningar som tagits upp. Dock redovisas inte 
tydligt i MKB hur dessa frågor har beaktats. Samråds-
redogörelse har gjorts i MKB för vattenverksamhet. 

MKB-dokumentet 
MKB-dokumentet är disponerat på så sätt att 
rubrikerna sätts enligt signifikanta miljöeffekter. 
Under miljöeffektrubriker ingår bakgrundsdata, 
bedömningsgrund, effekter, skadeförebyggande 
åtgärder och konsekvens. Disposition, de få bilder 
och tabeller gör dokumentet väldigt otydligt och 
rörigt att läsa. Dokumenten har heller ingen tydlig 
avgränsning och underlag för bedömningar finns att 
läsa i bilagor vilket försvårar förståelsen för vad man 
läser och framförallt hur slutsatser dras. 

Icke teknisk sammanfattning finns att finna, likaså 
beskrivning av projektet, bakgrundsdata och till viss 
mån diskussion om möjliga konsekvenser. Däremot 
saknas diskussion om relevanta metoder och frågor. 
Dokumenten kan inte anses vara enhetliga då det 
består av två stycken MKB samt ett antal bilagor med 
utredningar. MKB är relativt kortfattade men detta 
gör att väsentlig data ej tas upp och det hela blir 
väldigt otydligt för den oinsatte i ärendet. Detta beror 
bland annat på att detaljer och djupanalyser inte finns 

att finna mer än i bilagor. Några få illustrationer, 
kartor och bilder redovisas. Slutsatsernas objektivitet 
är svår att analysera för vissa konsekvenser då 
underlagen för dessa inte finns beskrivna i den 
löpande texten på ett tydligt sätt. Ingen redovisning 
för kompetens och erfarenhet hos de som upprättad 
MKB finns. Inte heller finns någon tydlig redovisning 
av osäkerheter eller kunskapsluckor. Dispositionen 
hos MKB känns ologisk och MKB avsaknar en 
rödtråd, detta pga. otillräcklig inledning, avgränsning 
och diskussion om relevanta frågor. 

Utöver att en bra avgränsning fattas redovisas inte 
heller tydligt hur miljöeffekterna identifierats eller 
bedömts. Inga metoder används för att göra detta på 
ett systematiskt sätt utan detta görs inkonsekvent och 
otydligt.  

MKB kan anses innehålla det som krävs i enlighet 
med 6 kap 7 § MB, se sidan (7 § 
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåll) detta 
eftersom MKB är godkänd av miljödomstolen, även 
de innehåll som är aktuellt för verksamheter med 
”betydande miljö-påverkan”. 

Kontroll/övervakning och uppföljning 
Föreslagen kontroll och uppföljning korrelerar med 
förutsägningar om effekter och skadeförebyggande 
åtgärder. Dock innehåller MKB inte något 
uppföljningsprogram med tydliga mål, relation till 
livscykel hos verksamheten, relaterade till platser för 
verksamheten, praktiska metoder, budget, tydliga 
ansvarsområden, rapporteringsplan eller vilka som 
har intresse av rapportering. Detta kan dock finnas i 
upprättad Egenkontrollplan, för vilken det finns ett 
lagstadgat krav att upprätta, för verksamheten men 
det finns ingen tydlighet i hur miljökonsekvens-
beskrivningen relaterar till Egenkontrollplanen. Det 
finns heller ingen tydlig redovisning hur den kan 
relateras till verksamhetens miljöledningssystem. 

Analys av Rings Hejnum 3:1, Ansökan om 
täktverksamhet och förbränning av kalk  

MKB gäller för en ansökan om täktverksamhet enligt 
9 kap MB, dvs. miljöfarlig verksamhet, på fastigheten 
Rings Hejnum 3:1, Gotlandskommun. Verksamheten 
är inte av ”betydande miljöpåverkan”. Täkt-
verksamheten är en redan befintlig verksamhet där 
kalksten bryts för bränning av kalk på plats vid 
täkten. MKB är upprättad efter inledande samråd 
med därefter begärd komplettering har en ny 
kompletterad MKB upprättats. Den kompletterade 
MKB har analyserats. MKB är godkänd och tillstånd 
givits av Länsstyrelsen.  

Behovsbedömning och avgränsning 
Ansökan är en ansökan om täktverksamhet enligt 9 
kapitlet MB, dvs. en ansökan om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet och således skall en MKB 
upprätts. Under det inledande samrådet har verk-
samheten inte beslutats vara av betydande 
miljöpåverkan.  
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Avgränsningen för MKB är obefintlig som eget 
avsnitt. Avgränsning sker dock på ett fåtal ställen 
genom analys av vad som är relevant för den aktuella 
frågan. Tex. redovisas vilka av Sveriges miljömål som 
är relevanta för MKB. Därmed avgränsas inte 
signifikanta, ej signifikanta effekter eller effekter med 
oklar signifikans. Speciellt värderade miljöegenskaper 
tas upp då täkten ligger inom ett vattenskyddsområde. 
Ett inledande samråd med Länsstyrelsen och en 
begäran om komplettering från densamma avgränsar 
inriktning och omfattning hos MKB. Inga oroande 
konsekvenser tas upp. Inte heller avgränsas skalan för 
vilken påverkan utreds. Inga alternativa lokaliseringar 
eller utformningar avgränsas utan endast den sökta 
verksamheten. Ingen avgränsning görs heller av 
behov av information till allmänhet och intressenter 
eller motivering av avgränsning i MKB. Avgränsning i 
rum och sak görs genom de effekter tas upp i MKB 
men varför de tas upp diskuteras aldrig. Inte heller tid 
avgränsas på ett tydligt sätt. Inga metoder ändvänds 
för avgränsning. 

Alternativ 
Nollalternativet identifieras som alternativ att ingen 
brytning eller kalkbränning sker och alternativa 
lokaliseringar anses vara få och ej tillgängliga för 
verksamhetsutövaren. Inga alternativa utformningar 
redovisas. Motivering till vald lokalisering görs genom 
tidigare nämnda motivering att alternativa 
lokaliseringar på Gotland är få med användbara 
kalkugnar och täkter som medför ringa naturintrång. 
Ingen övrig diskussion om alternativ görs. I det 
inledande samrådet anser Länsstyrelsen att bolaget 
inte behöver redovisa alternativa platser för 
verksamheten. Beslut om alternativ fattas således 
under samråd. Nollalternativet används som referens 
till nyttan av projektet och ej som referens till vid 
jämförelse av andra alternativ, då inga andra alternativ 
är aktuella. Nollalternativet beskriver ingen 
produktion, inget material eller möjlighet till 
utbildning inom denna typ av verksamhet. Endast ett 
relevant alternativ tas upp i MKB. Som en naturlig 
följd används då heller inga metoder för jämförelse av 
alternativ. Men så finns heller inga lagkrav för att 
redovisa alternativ. 

Beskrivning av projektet 
Motiv för projekt, lokalisering och tidpunkt beskrivs 
genom att detta är en tillståndsansökan för en tidigare 
tillståndsgiven och bedriven verksamhet. Inga 
politiska motiv anges för projektets syfte. Delar av 
projektets livscykel redovisas, dessa är drift och 
återställning. Varken planering, uppstart eller 
avvecklingsprocesserna beskrivs. Beskrivning av 
projektets ingående och utgående resurser görs. 
Liksom administrativa ytor och situationsplan. Inga 
mer ingående detaljer i projektets delprocesser 
beskrivs. Dock beskrivs projektets fysiska egenskaper 
i form av markexploatering, drift, typ och mängd av 
resurser, behov av transporter samt mängd, typ och 
styrka på avfall. En socioekonomisk egenskap hos 

resurser beskrivs i form av utbildning av arbetskraft. 
Verksamheten sägs ha ett värde för utbildning. 

Bakgrundsdata 
Miljöaspekter relevanta för projektet redovisas. Dock 
kan bakgrundsdata anses knappa. Inga underlag finns 
i form av utredningar eller mätning. Endast 
tillgängliga data från myndigheter finns vilka ofta är 
för grova generaliseringar för ett lokalt område. 
Tydlig bedömningsgrund består endast av riktvärden 
för buller. Övrig bedömningsgrund av t.ex. 
nolltolerans för grundvattensänkning och grund-
vattenförorening är otydliga. För vissa effekter saknas 
helt bedömningsgrund. Samspel mellan miljöaspekter 
redovisas ej tydligt. Riktade beskrivningar av värden 
finns i form av att täktområdet ligger innanför yttre 
vattenskydds-område. Området redovisas inte ligga i 
eller närheten av Natura 2000-område och inga övriga 
inventeringar av värden redovisas. Utveckling av 
området fram till idag redovisas och projektets 
livcykel. Bagrundsdata relateras till rum och sak men 
inte till tid. Bakgrundsdata tas fram för signifikanta 
direkta och indirekta effekter. Underlag till miljödata 
som används är planer och viss information från 
myndighet i form av SGUs referensbrunndata, vilket 
kan anses vara väldigt grov data. Inga terrängkartor, 
inventeringar, historiska kartor, information från 
föreningar eller enskilda används. Redovisning av 
osäkerhet i data görs inte på ett tydligt sätt. 

Identifiering av miljöeffekter 
Identifiering av miljöeffekter görs genom att dessa 
redovisas i löpande text. Inga diskussioner hur dessa 
har identifierats redovisas. Indirekta och direkt 
effekter definieras inte tydligt. Identifiering av 
effekter på hushållning med resurser endast genom 
konstaterande att verksamheten innebär ett marginellt 
uttag av råvara samt att använd energin är 
förnyelsebar. Inga metoder används för att identifiera 
miljöeffekter.  

Beskrivning av miljöeffekter 
Beskrivning av miljöeffekter görs genom att 
signifikanta identifieras i löpande text. Inga 
diskussioner om relevanta signifikanta effekter görs. 
Beskrivning av miljöeffekter genom dimensionering 
identifieras genom jämförelse med Nollalternativet 
görs inte. Däremot beskrivs miljöeffekterna genom 
identifiering av förändringar hos indikatorer, 
signifikans och magnitud. Detta görs genom 
förutsägelser av t.ex. transporter, luftutsläpp etc. 
Miljöeffekternas egenskaper beskrivs ibland som 
positiva och negativa. De definieras dock inte som 
indirekta, direkta, kumulativa, reversibla, irreversibla, 
tidrelaterade, rumsrelaterade på ett tydligt sätt. Dock 
kan miljöeffekterna i sig vara sådana. Känslighet hos 
receptor, grundvatten, redovisas genom att 
täktverksamheten ligger inom yttre vattenskydds-
område. Intresset hos allmänheten eller förändrings-
takten hos effekterna beskrivs inte heller. Vissa 
miljöeffekter beskrivs med kvantitativt med 
måttenhet andra kvalitativt. Osäkerheten hos 
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förutspådda effekter redovisas inte och därmed 
används inte heller metoder för detta ändamål. 

Bedömning av miljökonsekvenser 
Magnitud av konsekvens är det kriteriet för 
signifikans hos miljökonsekvenser som redovisas i 
MKB. Även värdet hos receptor, grundvattnet inom 
yttrevattenskyddsområde ges som kriteriet för 
signifikans. Kriterier för bedömning av miljö-
konsekvenser som inte hanteras är sannolikhet hos 
konsekvens, spridning i rum och tid, återhämtnings-
kapacitet hos receptor och intresset hos allmänheten. 
Bedömningsgrunder i form av samråd med fastighets-
ägare, tillsynings- och beslutandemyndighet har 
gjorts. Samråd med allmänhet, organisationer och 
andra myndigheter har ej gjorts men lagen kräver 
heller inte det då verksamheten inte anses vara av 
”betydande miljöpåverkan”. Inga miljömål i projektet 
eller kvalitet- eller miljölednings-system redovisas 
heller som bedömningsgrunder. Sveriges alla 16 
miljökvalitetsmål hanteras på det sättet att relevanta 
identifieras för verksamheten. Det enda som anses 
relevant är ”Grundvatten av god kvalitet” men det 
sägs inte påverkas mer än positivt genom ökad 
grundvattentillströmning. Dock redovisas inte vilket 
detta mål är och förståelsen varför det påverkas 
positivt blir otydlig. Inga miljökvalitetsnormer tas upp 
som bedömningsgrund. Inte heller på regional och 
lokal nivå. Riktvärde för buller tas dock upp som 
bedömningsgrund men ingen kvantitativ förutsägning 
av verksamhetensbuller görs för att jämföra dessa. 
Planbestämmelser för området finns inte redovisade 
för. Beskrivning av värden och bevarandeplaner i 
enlighet med kap 3-4 samt 7 kap MB som 
bedömningsgrund finns beskrivet i den mån att 
området för täktverksamheten ligger innanför yttre 
vattenskyddsområde samt att området inte ligger i 
eller i närhet till Natura 2000- område. Inga 
bedömningsgrunder för miljökvalitet har identifierats 
i MKB. De allmänna hänsynsreglerna antas tagits 
med i bedömningen. Dock finns inga tydliga 
hänvisningar till dessa i miljökonsekvens-
beskrivningen. Inga metoder för bedömning av 
miljökonsekvenser har använts. 

Skadeförebyggande åtgärder 
De lagliga kraven på redovisning av 
skadeförebyggande åtgärder faller bort då 
verksamheten beslutats ej medföra ”betydande miljö-
påverkan”. Dock diskuteras dessa under samråd. Inga 
skadeförebyggande åtgärder diskuteras i form av 
alternativ, utformningsåtgärder, projektlednings-
åtgärder, lindring eller uppskjutande. Det beskrivs 
emellertid av att tankning av transportfordon görs 
utanför täktområde samt att vatten som avrinner till 
täkten får stå kvar för infiltration. Dessa kan 
definieras som åtgärder som undviker vid källan, 
minimerar vid källan och reducerar vid recipient. Inga 
åtgärder föreslås som reducering på plats, 
kompensation eller förbättringar. Ingen samman-
ställning av skadeförebyggande åtgärder görs.  

Samråd 
Samråd görs under alla delar av MKB-processen, 
bakgrundsdata, avgränsning, identifiering av alter-
nativ, bedömning av miljökonsekvenser och 
identifiering av skadeförebyggande åtgärder. Ett 
inledande samråd med Länsstyrelsen beslutar om att 
verksamheten ej är av ”betydande miljöpåverkan” 
och där med ställs kraven att en liten MKB skall 
upprättas. Samråd med kommunen angående att 
verksamheten ligger inom vattenskyddsområde och 
begäran om kompletteringar av MKB påverkar alla 
dessa delar av MKB-processen. Alla delar av tidigt 
samråd i enlighet med 4 § 6 kap MB kan anses 
uppfyllda. Emedan inga för ett utökat samråd enligt 
4§ 6 kap MB då detta är en naturlig konsekvens av att 
verksamheten ej anses vara av ”betydande miljö-
påverkan” och inga sådana krav ställs. Identifiering av 
grupper för samråd är då heller inte relevant. 
Information och dialog används vid samråd med 
Länsstyrelse och Kommun. Assimilering av upp-
fattningar som kommit fram under samråd med 
desamma är gjorda i MKB. Ingen feedback, utöver 
ansökningshandlingar, från verksamhetsutövaren kan 
dock anses utförd. Det är ej tydligt under vilka former 
dessa samråds hållits och därför kan endast möte som 
metod för samråd anses vara använd. Samrådets 
innehåll har varit lokalisering, utformning, 
omfattning, miljöpåverkan samt innehåll och 
utformning av MKB. Ingen redovisning av samråd 
har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen utan 
redovisats som bilaga till ansökningshandlingarna. 
Det redovisas heller inte tydligt på vilket sätt samråd 
har assimilerats eller hur det beaktats i MKB-
dokumentet. 

MKB-dokumentet 
MKB- dokumentet disponeras till stor del av att 
rubrikerna sätts av signifikanta miljöeffekter. Under 
miljöeffektrubriker ingår bakgrundsdata, 
bedömningsgrund, effekter, och konsekvens. 
Dokumenten har heller ingen tydlig avgränsning och 
brist på bedömningsgrund och mätningar som 
korrelerar med denna ger ett magert intryck. Detta då 
bedömningarna är grova uppskattningar och inte 
baserade på detaljkunskap.  

MKB – dokumentet innehåller en icketeknisk 
sammanfattning, beskrivning av projektet, bakgrunds-
data och till viss mån diskussion om möjliga 
konsekvenser. MKB innehåller inte diskussion om 
relevanta metoder och frågor. MKB är ett enhetligt 
dokument med undantag för samrådredogörelsen 
som redovisas separat. Dokumentet är kortfattat och 
lättförståeligt med vissa detaljer och djupanalyser. 
Dock lyser djuplodande utredningar med sin 
frånvaro. MKB innehåller illustrationer, kartor och 
bilder. Delvis subjektiva slutsatser dras. Varken 
redovisning av kompetens och erfarenhet eller 
osäkerhet och kunskapsluckor görs. Dispositionen är 
bra men frånvaro av avgränsning av MKB gör att den 
röda tråden fattas. Alertnativ hanteras, beskrivning av 
projektet görs, liksom bakgrundsdata redovisas. Dock 
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identifieras miljö-effekterna inte. Inte heller görs en 
redogörelse hur miljökonsekvenserna bedöms på ett 
på ett systematiskt sätt. Skadeförebyggande åtgärder 
redovisas men inte på ett tydligt och sammanställt 
sätt. Samråd och resultat av detta redovisas inte i 
MKB utan biläggs ansökningshandlingarna. MKB kan 
anses innehålla det som krävs i enlighet med 6 kap 7 § 
MB, se sidan (7 § Miljökonsekvensbeskrivningen 
innehåll) detta eftersom MKB är godkänd av 
Länsstyrelsen, även vissa delar av det innehåll som är 
aktuellt för verksamheter med ”betydande miljö-
påverkan”. Dock redovisas inte möjliga alternativa 
platser, alternativa utformningar eller motivering för 
valda alternativ. Men dessa finns heller inga krav på 
att MKB skall innehålla. 

Kontroll/övervakning och uppföljning 
Ingen kontroll/övervakning och uppföljning 
redovisas i MKB och det är därför oklart om de 
korrelerar med förutsägningar om effekter och 
skadeförebyggande åtgärder. MKB innehåller inget 
uppföljningsprogram. 

Analys av Hablingbo Sjups 1:27m fl., Hinders-
prövning för skydd av Natura 2000-områden. 

MKB gäller en hindersprövning för att upprätta 
detaljplan för fem vindkraftverks som möjligen kan 
påverkan tre närliggande Natura 2000-områden 
Hängsarve kärräng, Sävvät och Krakvät. Den 
påverkan vinkraftverken kan ha på bevarandesyftet i 
områdena anses vara på hydrologin. Det är ingreppen 
i mark som kan påverka, dvs. fundament, kabel-
förläggning och vägar. Alltså är MKB ett underlag för 
hindersprövning enligt 7 kap 28 a §. Inga fakta hittas i 
dokumenten om åtgärden kan anses av ”betydande 
miljöpåverkan”. Därför anses så inte vara fallet. 
Hinderprövning gäller för fem vidkraftverk på 
fastigheten Hablingbo Sjups 1:27. MKB är godkänd 
och tillstånd givits för åtgärden av Länsstyrelsen.  

Behovsbedömning och avgränsning 
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning utgörs av 
en tillåtlighetsprövning enigt 7 28 a §, alltså tillstånd 
att utföra en åtgärd som kan påverka Natura 2000-
områderna Hängsarve kärräng, Sävvät och Krakvät. 
Ingen annan ansökan om tillstånd gör och således 
skall endast de uppgifter som behövs för prövningen 
enligt 7 28b och29 §§ ingå i MKB. Åtgärden anses 
inte vara av ”betydande miljöpåverkan” då inga data 
kan hittas om detta i det underlag som finns 
tillgängligt. 

Avgränsning görs i MKB till att omfatta påverkan på 
miljön i områdena genom påverkan av hydrologin. Ej 
signifikanta effekter avgränsas ej heller effekter med 
oklar signifikans eller oroande konsekvenser. Speciellt 
värderade miljöegenskaper tas upp då MKB endast 
relaterar till de tre Natura 2000-områdena den gäller 
för. Metoder för förutsägning och utvärdering tas upp 
i den mån att kännedom om avrinningsförhållande 
och andra hydrologiskaförhållanden krävs samt med 
vilka bakgrunddata detta kan tas fram. Inga alternativ, 
inriktning och omfattning i enlighet med samråd, 

behov av information tas upp. Skalan för vilken 
påverkan är Natura 2000-områdena. Motiveringen för 
avgränsningen är hindersprövningen som endast görs 
för bevarandet av Natura 2000-områdena. Av-
gränsningen görs således i rum och sak men inte i tid. 
Inga metoder används för att identifiera 
avgränsningen. 

Alternativ 
Inga alternativ diskuteras eller hanteras i MKB. 
Lokaler för vindkraftverken inom området borde 
kunna vara möjlig att diskutera. Om sådana 
funderingar är gjorda är dessa dock inte 
dokumenterade i MKB. Inga lagkrav finns heller för 
detta om det förutsätts att åtgärden ej är av betydande 
miljöpåverkan. 

Beskrivning av projektet 
Motiv för projekt, motiv för val av tidpunkt och 
möjligen politiska sammanhang beskrivs i MKB som 
genomförande av detaljplan på fastigheterna som 
berörs. Däremot beskrivs inte motiv för lokalisering 
av projektet. Delar av projektets livscykel beskrivs 
under drift- och möjligen expanderingsskedet, då det 
redovisas att inga fler planer finns för ytterligare 
verksamheter. Projektet beskriv till fysisk storlek och 
dess fysiska närvaro som lokal- och situationsplan för 
fundament och vägar. Projektets processer redovisas 
inte. Projektet fysiska egenskaper redovisas i form av 
markexploatering. Varken typ och mängd av resurser, 
typ och mängd av avfall eller transportbehov 
redovisas. Dock kan vägarna i beskrivningen av 
projektet redovisa någon form av tranportbehov men 
har här relaterats till markexploatering. Inga socio-
ekonomiska egenskaper hos projektets resurser har 
redovisats. 

Bakgrundsdata 
Bakgrundsdata som redovisas relaterar till relevanta 
miljöaspekter för MKN. Relevanta bakgrunddata för 
bedömningsgrund redovisas. Samspelet mellan 
hydrologiska miljöaspekter redovisas och riktade 
beskrivningar av värden i den mån att områdena 
definieras som Natura 2000- områden och för vilka 
naturtyper enligt habitatdirektivet som ingår i dessa. 
Utveckling fram till idag hanteras inte. Däremot 
hanteras framtida utveckling genom att det redovisas 
att inga fler kända planer finns för området. 
Bakgrundsdata relaterar till avgränsning i sak och rum 
samt signifikanta direkta och indirekta effekter 
redovisas. Underlag för miljödata utgörs av planer, 
terrängkaror och information från myndigheter.  

Identifiering av miljöeffekter 
Identifiering av miljöeffekter görs för de uppgifter 
som behövs för prövningen, vilket är det lagen 
kräver. Dvs. identifiering av direkta och indirekta 
effekterna på naturvärden i Natura 2000-området. 
Identifiering har gjort av indirekta och direkta 
effekter på vatten, mark och landskap och därigenom 
indirekt på flora och fauna. Dessa miljöeffekter kan 
härledas tillbeskrivning av projektet och bak-
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grundsdata. Inga metoder har används vid 
identifiering av miljöeffekter. 

Beskrivning av miljöeffekter 
Beskrivning av miljöeffekter har gjort genom 
identifiering av magnitud och signifikans. Egenskaper 
redovisas som negativa, lokala och känslighet hos 
receptor, genom definitionen Natura 2000-områden. 
Egenskaperna som beskrivs är både kvantitativa och 
kvalitativa. Dock definieras inga av egenskaperna 
tydligt i löpande text. Osäkerheten hos förutspådda 
effekter redovisas inte. Inga metoder använd heller 
för beskrivning av miljöeffekter så som riskanalys 
eller worst case senario. 

Bedömning av miljöeffekter 
Bedömning av miljökonsekvenser görs genom att 
kriterier för signifikans redovisas som spridning i rum 
hos konsekvens, påverkan på avrinningsområde, samt 
värdet av receptorn i form av Natura 2000-område. 
Bedömningsgrunder i form av samråd redovisas 
överhuvudtaget i inte i MKB. Inga andra 
bedömningsgrunder i form av projektmål, 
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer, riktvärden, 
regionala och lokala miljömål, kommunala planer eller 
beskrivningar av värden och bevarandeplaner utöver 
Natura 2000-område, redovisas. Natura 2000-
omådernas bevarandeplaner redovisa heller inte i 
detalj utan bara till yta och typ av naturtyper i 
habitatdirektivet. Det är därför mycket otydligt vilken 
bedömningsgrunden är eller vilka effekter som kan 
anses signifikanta. Inte heller beskrivs bedömnings-
grunder i form av bedömningsgrunder för 
miljökvalitet eller de allmänna hänsynsreglerna. Men 
det finns heller inga lagkrav på detta. Hinders-
prövning för Natura 2000 görs inte i relation till 
Miljöbalkens syfte och allmänna hänsynsreglerna. 
Inga metoder för bedömning av miljöeffekter 
används. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Beskrivning av skadeförebyggande åtgärder görs 
genom att lågpunkter på vägar görs extra 
genomsläppliga samt att kontroll utförs av 
vattenflöden efter byggnation för att eventuellt öka 
genomsläppligheten på ytterligare ställen i vägen. 
Skadeförebyggande åtgärder görs således genom 
fysiska utformningsåtgärder, genom att minimera vid 
källan och reducera på plats under driftskedet i 
projektet. Sammanställning görs i MKB genom egen 
rubrik, ”Förslag till försiktighetsåtgärder” respektive 
”Kontroll”. Där den sistnämnda kan kallas en 
uppföljningsplan. Det görs inte en sammanställd 
redovisning av hur signifikans förändras hos effekter 
beroende av åtgärd eller kvarstående ej och delvis 
skadeförebyggda effekter. 

Samråd 
Samrådsprocess redovisas ej i MKB eller övriga 
tillgängliga dokument. 

MKB-dokumentet 
MKB-dokumentet består av diskussion om relevanta 
metoder och frågor, beskrivning av projektet, 
bakgrundsdata, diskussion om möjliga konsekvenser. 
Dokumentet är ett enhetligt dokument som är 
kortfattat och lättförståeligt med detaljer och 
djupanalyser vilka förtydligas med kartor. Slutsatserna 
anses objektiva. Redovisning av osäkerhet och 
kunskapsluckor görs för bakgrundsdata med av-
seende på andelen av vatten som rinner från 
avrinningsområde till kanal respektive våtmark. Om 
detta har någon praktisk betydelse vid bedömning av 
miljökonsekvenser är otydligt. Redovisning av 
kompetens och erfarenhet fattas. Dispositionen 
känns logisk och innehållsförteckning med sid 
hänvisning finns. 

Avgränsning, beskrivning av projektet, bakgrunds-
data, identifiering av miljöeffekter, beskrivning och 
bedömning av miljöeffekter samt skadeförebyggande 
åtgärder finns redovisade i MKB. Alternativ och 
samråd redovisas ej. Direkta och indirekta effekter 
verksamheten medför på djur, växter, mark och 
vatten redovisas, dvs. de effekter på Natura 2000 
bevarandeplaner för vilken hindersprövningen gäller. 

Nedan uppräkning gäller för åtgärder av ”betydande 
miljöpåverkan”, vilket troligen inte är fallet med 
denna hindersprövning och därför troligen inte krav 
för denna heller. Beskrivning av lokalisering, 
utformning, skadeförebyggande åtgärder görs men 
inte åtgärder för att undvika överträdelse av 
miljökvalitetsnormer. Inga redovisningar av alternativ 
görs eller någon teknisk sammanfattning.  

Uppgifter för bedömning av påverkan på miljö görs 
däremot inte på människa eller hushållning med 
resurser. Då MKB gäller en hindersprövning för 
Natura 2000 behöver endast uppgifter för den 
prövningen inga i MKB varför dessa delar heller inte 
är nödvändiga. 

MKB innehåller troligen de uppgifter som behövs för 
prövningen enligt 7 kap 28b och 29 §§ men detta är 
inte tydligt då förutsättningarna för gynnsam-
bevarande status ej redovisa, inte eller Natura 2000-
områdenas hotbild, som finns att hitta i bevarande-
planerna, redovisas. Alltså bedömnings-grunder, 
identifieringen och bedömning av miljö-effekter är ej 
tydligt redovisade. Påverkan på bevarande syfte är 
också otydlig eftersom bevarande syfte ej är redovisat 
i MKB men kan antas vara redovisat eftersom 
tillstånd getts. Projektet sägs i MKB påverka de 
hydrologiska skeendena i Natura 2000-området och 
antas därför vara det som påverkar områdena som 
helhet. Detta är dock inte tydligt utryckt. Inga 
kumulativa effekter anses redovisade men andra 
verksamheter sägs inte heller vara planerade i 
området. Lokaliseringsalternativ med motivering 
beskrivs inte heller. Däremot redovisas förslag till 
skyddsåtgärder.  
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Kontroll/övervakning och uppföljning 
Kontroll och uppföljning korrelerar med för-
utsättningar om effekter och skadeförebyggande 
åtgärder. MKB innehåller ett uppföljningsprogram 
med tydliga mål, kontroller som relaterar till tid och 
livcykel samt rum hos projektet. Metod för kontroll 
kan anses praktisk. Däremot finns inte redovisat 
budget, tydliga ansvarsområden, öppen och 
regelbunden rapportering eller vilka intresseparterna 
är.  

JÄMFÖRELSE OCH RESULTAT AV 

ANALYS MED DISKUSSION  

Varje analyserad MKB har poängsatts i checklistan 
(Bilaga I) genom att varje respektive JA eller NEJ fått 
ett poäng. Detta för att möjliggöra en utvärdering och 
jämförelse mellan MKB på ett konsekvent sätt. Dock 
skall kommas ihåg att analysen av MKB genom 
checklista kan anses subjektiv då en värdering av 
materialet måste göras. Detta gör att siffrorna för 
analys endast är vägledande för att åskådliggöra 
resultatet och ge en anvisning om hur de olika 
avsnitten i MKB hanteras. 

Genom en värdering av respektive MKB i form av 
procent svarade JA (Tabell 2) i checklistan kan en 
kvalitetsvärdering göras. Då kan bedömas vilka delar 
som speciellt sticker ut och visar en tendens till hur 
kavaliten i MKB kan värderas. Varje avsnitt för sig 
har värderats Behovsbedömning och avgränsning, 
alternativ, beskrivning av projekt, bakgrundsdata, 
identifiering av miljöeffekter, beskrivning av miljö-
effekter, bedömning av miljökonsekvenser, skade-
förebyggande åtgärder, MKB-dokumentet samt 
kontroll och uppföljning.  

• Mindre än 50 % JA anses ha förbättringspotential.  
• Mellan 50-74 % JA anses vara ok. 
• Mer än 75 % JA anses vara bra.  

Procentsatserna är valda efter vad som kan anses var 
rimligt och är därför inte någon exakt vetenskap utan 
bara ett verktyg för att kunna analysera data och se 
tendenser och tydligare kunna se mönster. De olika 
MKB har olika lagkrav att förhålla sig till och 
procentalen är därför inte heller helt jämförbara men 
tillräckligt mycket för att kunna se mönster och göra 
en analys. Utöver denna värdering av MKB i procent 
JA (Tabell 2) för varje delavsnitt görs även en mer 
detaljerad analys av den löpande texten i enlighet med 
tidigare kapitel, analys av MKB-förfarandet. Ur denna 
analys har även slutsatser dragits enligt nedan. 

Behovsbedömning och avgränsning 

Att analysera behovsbedömningen utifrån en 
poängsättning känns inte relevant eftersom detta 
endast redovisar hur MKB är prövad enligt lag och då 
anger vad den skall innehålla. Däremot analyseras 
avgränsningen på detta sätt. Här talar siffrorna sitt 
tydliga språk. Resultatet är också uppenbart vid 
läsning av MKB. Alla MKB har en förbättrings-
potential vad det gäller avgränsning och ingen 
redovisar avgränsningen under egen rubrik. Det är 
Natura 2000 MKB som klarar sig bäst men det är 
också den vars avgränsning är lättats då endast 
hindersprövning för påverkan på Natura 2000 skall 
göras. Avgränsning sker maximalt till rum och sak 
och inga metoder används för ändamålet. Samtliga 
saknar en diskussion om avgränsningen och endast 
Natura MKB motiverar sin avgränsning i någon mån.  

Analys av procent JA (Tabell 2) i checklistan 
bekräftar känslan av att det finns förbättrings-
utrymme hos avgränsningen i de analyserade MKB. I 
den mer detaljerade analysen konstateras att 
avgränsningen är näst intill obefintlig samt att 
innehållsförteckning med sidhänvisning skulle göra 
avgränsningen tydligare. Alla de delar MKB består av 
borde avgränsas på ett tydligt sätt. Detta skulle öka 

Sammanställning av analys 
Projekt Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27

JA JA JA

Avgränsning 6 24 41

Alternativ 48 13 0

Beskrivning av projekt 52 52 24

Bakgrundsdata 71 59 65

Identifiering av miljöeffekter 69 50 28

Beskrivning av miljöeffekter 55 31 17

Bedömning av miljökonsekvenser 51 42 17

Skadeförebyggande åtgärder 50 25 29

Samråd 75 63 0

MKB-dokumentet 66 57 55

Kontroll Uppföljning 17 17 58

Summa 560 433 334

Procent 51 39 30

Bra > 75%

Ok 50-74%

Tabell 2 Procent JA -
svar i checklistan för 
analys för MKB-
förfarandets olika 
delar 
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kvalitén på MKB avsevärt och leda till en tydligare 
disposition av MKB samt leda till en mer systematrisk 
analys av bakgrundsdata, identifiering av miljö-
effekter, beskrivning av miljöeffekter och bedömning 
av miljökonsekvenser. En bra avgränsning skulle 
dessutom leda till en tydligare assimilering av 
samrådsresultatet och en ökning av alternativ i MKB-
processen. Genom att använda metoder för 
avgränsning skulle dessutom kvalitén och 
systematiken öka i hela MKB-processen. Detalj-
analyser visar också att avgränsning av bedömnings-
grunder skulle leda till en tydligare MKB. Frågan bör 
ställas, vad är det som skall bedömmas? En 
avgränsning bör heller inte begränsas till rum, tid och 
sak utan bör även innehålla diskussioner varför 
avgränsningen ser ut som den gör för att tydligöra 
motivet med MKB. Avgränsning hänger således 
tydligt ihop med kvalitén hos en MKB. En god 
avgränsning ger en bra MKB-process.  

Alternativ 

När det gäller alternativ i MKB är det vatten- och 
täktverksamheten på fastigheten Tibble 1:10 som 
klara sig bäst. Men det är också den MKB vilken 
prövas som verksamhet av ” betydande miljö-
påverkan” och därför har lagkrav som kräver 
nollalternativ, alternativa lokaliseringar, alternativ 
utformning och motivering till valda alternativ. 
Natura MKB för Stjups 1:27 redovisar inga alternativ. 
Dock borde alternativa lokaliseringar redovisas i 
enlighet med Naturvårdsverkets Handbok 2003:9, 
Natura 2000 i Sverige. Handböcker från Naturvårds-
verket är som tidigare beskrivets endast vägledande 
och inte ett lagkrav.  

Både täktverksamheten i Tibble och täkt-
verksamheten i Ring redovisar Nollalternativ. Båda 
MKB använder nollalternativet i viss mån som 
referens till nyttan av projektet och Tibble MKB även 
vid jämförelser av alternativ. Inga metoder används 
dock för dessa jämförelser eller sammanställningar. 

Lokaliseringsalternativet hos täktverksamheten Tibble 
görs redan innan inledande samråd. Således fattas 
detta beslut innan MKB-processen börjar. Däremot 
påverkas utformningen av alternativ under samråds-
processen. 

Även vid analys av procent JA (Tabell 2) i checklista 
under avsnittet alternativ visar att alternativ hanteras 
så att förbättring är möjlig i MKB. Detta kan vara 
naturligt eftersom alla MKB skall upprättas för 
ansökan om tillstånd. Då har naturligtvis plats och 
process för projektet redan valts av verksamhets-
utövaren. Det också innan MKB-processen startar. 
Men ambitionen för förbättring borde vara att valen 
av alternativ görs senare i MKB-processen. En annan 
brist i hanteringen av altenativ är att nollalternativet 
ses som ett alternativ som på inga villkor får komma 
tillstånd. Istället för att nollalternativet är ett verktyg 
för att kunna upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning. Konsekvenserna för projekten måste ju 
jämföras med något för att kunna utreda hur stor 

deras verkan är. Ibland tolkas och vrids dessutom 
nollalternativet till något annat än alternativet att 
projektet inte kommer tillstånd. Detta för att på alla 
sätt undvika att det eftersträvade projektet skall 
komma i dålig dager och denna ambition lyser tydligt 
igenom. En förbättrings-potential är alltså att 
nollalternativet har en verklig förankring och att det 
används för att jämföra olika verkliga alternativ med 
varandra. Genom att använda metoder vid jämförelse 
av alternativ kan detta göras på ett sytematiskt och 
tydligt sätt. 

Beskrivning av projektet 

Beskrivningar av projekten görs relativt ingående av 
alla MKB. Natura 2000 MKB fokuserar på de delar 
som prövningen gäller, alltså ligger fokus hos 
beskrivning av projektet också på de delar 
prövningen gäller. Den förädlingsmöjlighet som finns 
är hos framförallt beskrivningen av projektets 
processer. Inga av MKB redovisar processer som 
helhet eller detalj. Alla MKB redovisar något om 
projektet syfte, livscykel och fysiska närvaro. 
Livscykeln begränsas dock till byggnation och drift. I 
MKB för Rings och Stjups redovisas endast drift-
situationen emedan Tibble innefattar både 
utformning, drift, avveckling och återställning. Ingen 
av MKB omfattar dock hela projektets livscykel. 
Endast Rings MKB redovisar en socioekonomisk 
egenskap hos resurserna, utbildning av arbetskraft. I 
övrigt finns dessa egenskaper hos projekteten inte 
analyserade. 

Vid analys av procent JA (Tabell 2) i checklistan visar 
att beskrivning av projektet görs relativt väl. Det finns 
dock möjlighet till förbättring. Brister är framför allt 
att projektprocesser ej redovisas i sin helhet. En 
annan brist är att tidsaspekten för vilken miljöeffekter 
analyseras inte sträcker sig över hela livscykeln för 
projektet. Det är framför allt byggnation eller 
utformning, planering i livcykeln som inte analyseras. 
En redovisning av hela processen över hela livscykeln 
skulle ge en bättre överblick och en bättre möjlighet 
till identifiering av potentiella miljöeffekter. 

Bakgrundsdata 

Bakgrundsdata för projekten kan anses vara relativt 
ingående för alla projekten. Dock kan kvaliteten 
förbättras. Redovisningen för osäkerhet i data är 
obefintlig eller liten för samtliga MKB. 

Även beskrivning av bakgrundsdata får relativt bra 
procent JA (Tabell 2) i checklistan hos de olika 
MKB. En brist är dock att finna bra och relevant 
bakgrundsdata vilket kan försvåra möjligheterna att 
göra bra beskrivningar av identifiering, beskrivning 
och bedömning av miljöeffekter. Ingen analys av 
bakgrundsfaktas kvalitet är gjord men kan anses grov 
och skulle kunna förädlas. En annan aspekt för 
utveckling är att osäkerheten i data skulle kunna 
hanteras på ett bättre sätt. Detta görs genom att 
redovisa för osäkerheten i bakgrundsdata vilket leder 
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till ökade tillförlitlighet hos de förutsedda 
konsekvenserna. 

Identifiering, beskrivning samt bedömning av 
miljöeffekter 

Samtliga MKB anses har identifierat miljöeffekter 
enligt de lagkrav som finns, detta görs enligt den 
enkla anledningen att samtliga är MKB är godkända. 
De miljöeffekter vilka är identifierade följer de 
avgränsningen för respektive MKB. Alla MKB kan 
identifierade miljöeffekter härledas både till 
beskrivning av projektet liksom till bakgrundasdata. 
Dock använder ingen av de analyserade MKB någon 
metod för att identifiera miljöeffekterna. 

Beskrivning av miljöeffekterna i respektive MKB kan 
generellt anses ha potential till förbättring. Ingen av 
MKB i analysen beskriver miljöeffekterna på ett 
metodiskt eller konsekvent sätt. Ingen av MKB 
redovisar en jämförelse med nollalernativet som 
metod för att beskriva miljöeffekter. Dock redovisas 
miljöeffekternas magnitud hos samtliga MKB, 
förändring av indikatorer hos Tibble och Rings och 
signifikans hos dessa effekter hos Rings och Stjups 
MKB. Samtliga MKB redovisar egenskaperna hos 
effekter av typen negativa effekter. Tibble och Rings 
även typen positiva egenskaper. Tibble och Rings 
MKB redovisar kvalitativt och kvalitativa effekter. 
Detta görs dock inte i Stjups MKB. Endast Tibble 
MKB redovisar rumsliga och tidsrelaterade 
egenskaper hos effekter. Stjups MKB redovisar dock 
lokala effekter. Samtliga redovisar känslighet hos 
receptor som egenskap hos effekter. Ingen av MKB 
redovisar explisit direkta, indirekta, kumulativa, 
reversibla och irreversibla egenskaper hos effekterna 
eller redovisar förändringstakten hos effekterna. 
Intresset hos receptorn redovisas endast av Tibble 
MKB men det är dock den enda MKB för vilken ett 
utökat samråd görs. Ingen av MKB redovisar 
osäkerhet hos förutspådda effekter och endast en av 
MKB, Tibbles, använder tillfälligt och inte 
konsekvent, metod för att hantera osäkerhet, worst 
case senario. 

Ingen av MKB redovisar bedömning av 
miljökonekvenser på ett konsekvent och metodiskt 
sätt. Natura 2000 MKB, Stjups, hanterar endast de 
miljöeffekter som härrör Natura 2000-området. Ingen 
tydlig redovisning görs för kriterier för signifikans 
eller bedömningsgrunder vid bedömning av miljö-
konsekvenser hos någon av MKB. Igen MKB 
använder metoder för bedömning av miljöeffekter. 

Identifiering, beskrivning av miljöeffekter och 
bedömning av miljökonsekvenser möjlighet till 
utveckling att bli bättre enligt analysen av procent JA 
(Tabell 2) i checklistan. Identifiering kan anses hålla 
något högre kvalité än beskrivning och bedömning. 
Framför allt skulle metodiken och tydligheten kunna 
förbättras. Förbättringsområden är användandet av 
metoder och avgränsning samt redovisning av 
utredningar i den löpande MKB-texten istället för 
bilagor. Ett annat utvecklings område är bedömnings-
grunder som inte redovisas tydligt vilket leder till att 

svaret på frågan, vad som skall bedömmas blir svår, 
och ibland inte alls bevaras. Även avsaknade av en 
analys av osäkerheten hos förutspådda effekter utgör 
en förbättringspotential. Genom att använda en 
metod för dessa ändamål skulle identifiering, 
beskrivning och bedömning av miljöeffekter kunna 
göras på ett konsekvent och schematiskt tydligt sätt 
och osäkerhet tydligt kunna redovisas för. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Skadeförebyggande åtgärder görs av samtliga MKB. 
Dock har varken Rings eller Stjups MKB detta som 
lagkrav. De skadeförebyggande åtgärder som 
redovisas i hos dessa två är dock inte heller så långt-
gående.  

MKB för Tibble redovisar skadeförbyggande åtgärder 
i form av alternativ och både Tibble och Rings 
redovisar åtgärder i form av fysiska åtgärder. Samtliga 
MKB redovisar åtgärder som minimeras vid källan, 
Tibble och Rings redovisar dessutom åtgärder genom 
att undvika vid källan och reducerar hos recipient 
samt Tibble och Stjups redovisar åtgärder genom 
reducering på plats. Ingen av MKB föreslår 
reparations- eller kompensationsåtgärder. Hos 
samtliga MKB redovisas åtgärder i driftfasen hos 
projektet, hos Tibble och Rings även i återställnings-
fasen och hos Tibble redovisas åtgärder under 
konstruktionsfas. Ingen av MKB redovisar åtgärder 
under driftstagning eller avveckling. Tibble MKB 
sammanfattar åtgärder för varje ämne med dock inte 
på ett tydligt sätt. Ingen av MKB redovisar förändring 
av signifikans hos miljöeffekter med åtgärd, 
kvarstående eller delvis kvarstående skade-förebyggda 
åtgärder. Natura 2000 MKB kan anses ha en 
uppföljningsplan men inte de övriga effekterna. 

Skadeförebyggande åtgärder redovisas också på sätt 
som kan förbättras vilket kan bekräftas av analysen av 
procent JA (Tabell 2) i checklistan. Framför allt 
redovisas inte skadeförbyggandeåtgärder i projektens 
alla delar av livscykeln eller hur de påverkar 
miljökonsekvenserna för projekten.  

Uppföljningsplaner saknas och därmed ett sätt att 
implementera skadeförebyggande åtgärder i 
verkligheten. På ett lätt sätt skulle MKB kunna för-
vandlas från pappersprodukt till ett verktyg som kan 
användas för kommande verksamhet med hjälp av 
uppföljningsplaner. 

Samråd 

Alla tre analyserade MKB utför för inledande samråd, 
vilket också lagen kräver. Dock är det endast Tibble 
MKB som kräver ett utökat samråd. Både Tibble och 
Rings redovisar samrådredogörelse som ett separat 
dokument och för Stjups finns inte att tillgå någon 
sådan. Ingen av MKB hanterar samrådet på ett tydligt 
sätt i MKB-dokumentet. Alla delar av MKB-
processen ingår i de båda samrådsredogörelser som 
finns att tillgå. Tibble och Rings redovisar båda 
komponenterna information, dialog och assimilering 
till MKB. Det är endast Tibble som även redovisar 
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identifiering av grupper att samråda med samt 
feedback till dessa grupper. Som tidigare sagt har inte 
Rings MKB heller kravet med utökat samråd, vilket 
kan vara en orsak till detta. Endast en typ av metod 
för samråd har används i båda fallen, informations-
träffar eller möten. Innehåll av samråd är i stort sätt 
det samma. Båda samrådsredogörelserna redovisar 
hur, när, med vilka samt vilka frågor som tagits upp 
men ingen redovisar hur detta beaktats i respektive 
MKB.  

Samråd kan enligt analysen av procent JA (Tabell 2)  
i procent i checklistan anses vara bra, Stjups då ej 
medräknad, eftersom fakta om samråd fattas. Ett 
påtagligt förbättrings område är att samrådet inte 
tydliggörs i själva MKB- dokumentet utan redovisas i 
fristående en samrådsredogörelse. Att redogöra för 
samrådet i MKB-dokumentet tydligt visa hur 
resultatet av samrådet assimileras i MKB. En positiv 
effekt av detta är att det också ger en feedback till 
samrådparter för hur samrådet har hanterats. 

MKB-dokumentet 

Tibble MKB är den största MKB av de tre 
analyserade och också den rörigaste. Detta kan bero 
på att den är större än de andra med också på att den 
kan förbättra tydlighet, disposition och förklarande 
bilder och tabeller samt att utredningar redovisas i sin 
helhet och inte bifogas som bilagor, vilket gör det 
lättare att få en överblick och ett samanhang.  

Samtliga MKB redovisar två av en MKBs fyra huvud-
delar Beskrivning av projektet och bakgrundsdata 
samt diskussion om möjliga konsekvenser. Endast 
Tibble och Rings har en icke teknisk sammanfattning 
men det krävs bara av MKB för Tibble. Endast 
Stjups MKB har en diskussion om relevanta metoder 
och tekniker och det är också den MKB vilken kan 
anses ha en avgränsning. 

Bäst kvalitet kan MKB för Stjups ha, här saknas 
endast redovisning av kompetens och erfarenhet. Hos 
Både Tibble och Rings MKB saknas objektiva slut-
satser samt redovisning av osäkerhet och avsaknad av 
kunskap. Tibble MKB är inte lättförståelig, saknar 
detaljer och djupanalyser, förtydligande illustrationer, 
kartor, bilder samt logisk diposition. 

Som tidigare nämnts kan endast Stjups MKB anses ha 
en avgränsning av någon form. Alternativ redovisas 
endast i Tibble och Ring MKB. Alla MKB redovisar 
däremot beskrivning av projektet, bakgrundsdata, 
beskrivning av miljöeffekter samt skadeförebyggande 
åtgärder. Endast Stjups redovisar identifiering och 
bedömning av miljöeffekter på det sättet att MKB 
diskuterarar relevanta effekter samt att en bedömning 
gjorts av eventuella effekter på hydrologin i 
avrinningsområden för Natura 2000-områdena, vilka 
MKB omfattar. Enbart Tibble MKB hanterar samråd 
i den löpande texten.  

Samtliga MKB anses innehålla de direkta och 
indirekta effekter verksamheten medför på miljön, 
människor och hushållning då samtliga MKB är 
godkända. Dock är detta inte tydligt då samtliga MKB 

saknar en avgränsning som redovisar vilka och varför 
miljöpåverkan redovisas för utvalda delar hos miljön. 
Stjups MKB avgränsar vilka relevanta effekter som 
skall tittas på med inte varför. Bevarandeplanen 
relateras inte tydligt till, vilket är själva syftet med en 
Natura 2000 MKB.  

Endast Tibble MKB är en verksamhet som anses vara 
av ”Betydande miljöpåverkan” och MKB innehåller 
således de delar som behövs för en sådan prövning 
men även de andra MKB innehåller delar av dessa 
krav som beskrivning av lokalisering, utformning, 
omfattning och skadeförebyggande åtgärder. Även 
uppgifter för bedömning av miljö redovisas av de två 
andra MKB. Rings MKB innehåller även beskrivning 
av Nollalternativ och en icke teknisk sammanfattning. 

Den vägledning om innehåll i Natura 2000 MKB som 
finns i Naturvårdsverket Handbok 2003:9, Natura 
2000 i Sverige, finns av naturliga själ endast upptagna 
av Natura 2000 MKB Stjups. Dock följs denna 
vägledning endast delvis. Hälften av de uppgifter som 
anses borde vara med i en Natura 2000 MKB fattas. 
Detta redovisas i analysen av just denna MKB tidigare 
i detta kapitel. 

Dokumentet för MKB klarar sig ok i analysen av 
procent JA (Tabell 2) svar i checklistan. Men det 
finns förbättrings potential. Detta är i högsta grad 
relaterat till bristfällig avgränsning. Samtliga MKB har 
med det lagen kräver men den röda tråden fattas 
generellt i dokumenten. Förbättring av avgränsningen 
skulle göra texten tydlig och logisk samt påverkar 
även disposition och helhet. Även ett flertal bilagor 
gör att dokumentet blir svårläst och ologiskt. En 
innehållsförteckning med sidnumrering skulle då 
underlätta för att bläddra mellan de olika delarna och 
bilagor. Lagen styr i praktiken innehållet i MKB, 
MKBs syfte har en sekundär effekt på innehållet i 
MKB. Därför tappas den röda tråden vilket skulle 
gett ett mer enhetligt och helt dokument. Även 
Länsstyrelsens vägledning påverkar innehållet i MKB. 
Minsta möjliga innehåll enligt lag och vägledning och 
utan krav på helhet ger en sämre kvalitet. 

Kontroll/övervakning och uppföljning 

Kontroll/övervakning och uppföljning kan anses ha 
potential till att bli bättre i två av de analyserade 
MKB, Tibble och Rings. Av den enkla anledningen 
att ingen av dessa innehåller ett uppföljningsprogram. 
De kontroller av skadeförebyggande åtgärder och 
miljön som helhet som tas upp i Natura 2000 MKB, 
Stjups, har däremot ett tydligt uppföljningsprogram. 
Dock tar de båda andra MKB, i likhet med Stjups, 
upp kontroll och uppföljning i form av 
skadeförebyggande åtgärder som korrelerar med 
förutsägningar om effekter. 

Analys av kontroll/uppföljning och vägledning 
procent Ja (Tabell 2) i checklistan visar att kontroll 
och uppföljning är en kan utvecklas i MKB. Även 
detta beror på att det inte är ett lagkrav att en MKB 
skall innehålla detta. I praktiken finns endast kontroll 
och uppföljning om det föreslås som 



MKB för små verksamheter och markingrepp i praktiken

 

43 

 

skadeförebyggande åtgärd. Dessa relateras i MKB 
princip aldrig till egenkontrollplaner, som är ett 
lagkrav för t.ex. täkter. Inte heller hänvisas till 
verksamhetens eventuella kvalitets- och 
miljöledningssystem. Dock kan ju MKB i praktiken 
vara ett underlag för egenkontrollplanen eller 
kvalitets- och miljöledningssystemet. Ett kontroll- 
och uppföljningsprogram definierat i MKB skulle 
bidra till att göra MKB till ett levande och användbart 
dokument istället för en pappersprodukt. 

SLUTSATSER  

Examensarbetets syfte är att besvara frågan vilka krav 
som ställs på MKB-förfarandet för mindre MKB vid 
ingrepp i mark men också hur det kan utföras på ett 
bra sätt. I syftes ställdes 13 frågor som skulle besvaras 
genom detta examensarbete. Dessa har bevarats 
löpande genom examensarbetet och utmynnat i en 
checklista för analys av MKB. Genom att upprätta 
denna checklista vilken innehåller både de lagkrav 
som finns och vad en bra MKB bör innehålla samt 
genom att utföra en utvärdering av tre godkända 
MKB i enlighet med denna checklista har ett försök 
till att besvara dessa frågor gjorts.  

Här redovisas kortfattat hur dessa frågor kan anses 
vara besvarade. Små verksamheter definieras som 
mindre verksamheter eller åtgärder genom ingrepp i 
mark. 

1. Vilka små verksamheter kräver att en MKB skall 
upprättas för ingrepp i mark? 

Det är lagen som styr vilka små verksamheter som 
kräver en MKB. Detta gör om verksamheterna kan 
anses vara en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet 
MB, en vattenverksamhet enligt 11 kapitlet MB eller 
om verksamheten kräver en hindersprövning enligt 
28 § 7 kapitlet MB. 

2. Vilka krav på små verksamhetens effekter/  
konsekvenser som skall studeras och hur utförs 
detta? 

Det är också lagen som styr vilka relevanta 
konsekvenser som skall studeras. 6 kapitlet MB 
redogör för reglerna vad en MKB skall innehålla och 
förfarandet skall utföras. Här redogörs för regler om 
innehåll och samråd vilket styr detta. Relevanta 
konsekvenser styrs inte på en detaljnivå i lagen men 
verktygen för styrning av detta finns där genom 
samrådsskyldigheten. I praktiken styrs denna del 
också av samrådsförfarandet. En slutsats som kan 
dras av analysen är att verksamhetsutövare inte 
studerar effekter eller konsekvenser mer djup gående 
om dessa inte är specifikt efterfrågade under samråd 
med Länsstyrelsen, tillsyningsmyndighet och särskilt 
berörda parter. Det är också vad lagen kräver, att 
innehåll och omfattning skall fastställas under samråd. 
Förbättringspotential finns i parktiken genom att 
metoder för systematisk analys av projektbeskrivning, 
bakgrundsdata, identifiering och beskrivning av 
effekter samt bedömning av konsekvenser används. 
En annan förbättrings möjligheter är att en 
fortgående fokusering av avgränsningen på 

signifikanta miljökonsekvenser pågår genom hela 
MKB-processen. 

3. Vilka krav ställs på alternativa lokaler, 
utformningar och nollalternativ av små verk-
samheter och hur hanteras detta? 

Kapitel 6 MB styr således också vilka krav som ställs 
på alternativa lokaler, utformningar och nollalternativ. 
Om verksamheten kan anses vara av ”betydande 
miljöpåverkan” krävs en mer omfattande MKB och 
då finns krav på alternativ. Hur detta hanteras i 
praktiken kan anses beskrivas av om en MKB blir 
godkänd eller ej och hur dessa alternativ redovisas i 
dessa MKB. Vid analysen ovan dras slutsatsen att 
alternativ för lokalisering redan är framtagen vid 
MKB-processens start. Alltså kan inte anses att ett 
egentligt krav på alternativ i praktiken behöver 
uppfyllas. I praktiken behöver överväganden om och 
en motivering av lokalen redogöras för. Krav på 
alternativa utformningar anses följa samma praxis. 
Även kraven på Nollalternativet kan se luddig utifrån 
praxis. Nollalternativet skall beskrivas och görs så 
enligt analys ovan men syftet med och tolkningen av 
Nollalternativet är vagt. Således dras slutsatsen att 
kravet är att beskriva ett nollalternativ samt att inga 
krav på denna beskrivning finns. Denna hantering är 
ett resultat av att val av alternativa redan gjorts innan 
MKB-processen startar. En möjlighet till förbättring 
är således att alternativen gör i ett senare skede i 
MKB-förfarandet samt att verklighetsförankrade 
nollalternativ beskrivs. 

4. Vilka krav ställ på värderingen av de ovanstående 
alternativen och hur det kan detta realiseras? 

I lagen finns inga krav på hur alternativen värderas. 
Detta eftersom lagen endast kräver motivering till 
valda alternativ om verksamheten är av ”betydande 
miljöpåverkan” och det finns inga krav på metoder 
för jämförelse av alternativ. Krav på värderingen av 
alternativ torde således ställas under samrådet vilket 
är svårt att säga om det görs i praktiken.  

5. Vilka krav ställs på beskrivningen av små 
verksamheter och hur kan detta göras? 

6 kapitlet MB reglerar kraven på beskrivning av verk-
samheten. Verksamhetens lokalisering, utformning 
och omfattning skall ske om verksamheten anses vara 
av ”betydande miljö-påverkan”. I praktiken kan 
anses, i enlighet med ovanstående analys, att 
beskrivning av verksamheten skall göras relativt 
detaljerat. Dock krävs ingen analys av verksamheten i 
processer eller över hela livscykeln från projektering 
och planering till återställning. I praxis ställs krav på 
redovisning av driftskedet och återställningsskedet. 
En förbättring skulle därför kunna göras genom att 
beskriva hela projektets livscykel och verksamheten i 
processform. Vilken skulle ge en ökad insikt i 
potentiella miljö-konsekvenser.  

6. Vilka krav ställs på beskrivningen av omgivningen 
och hur kan detta utföras? 

Det finns inga lagkrav på beskrivningen av 
omgivningen eller bakgrundsdata men för att kunna 
bedöma miljökonsekvenser för verksamheten är detta 



Greta Lindell  TRITA-LWR Degree Project, LWR-EX-2014:02

 
 

44 

 

en nödvändighet. I praktiken, i enlighet med tidigare 
analys, finns krav på bakgrundsdata och beskrivning 
av omgivningen men inga krav på kvalité eller 
redovisning av osäkerhet hos bakgrundsdata. En 
förbättringspotential hos bakgrunddata är därför 
datakvalitet och redovisning av osäkerhet hos data. 

7. Vilka krav ställs på identifiering av effekter/ 
konsekvenser och hur görs detta bra? 

Enligt 6 kapitlet MB skall miljöeffekter identifieras, 
beskrivas och bedömmas. Det finns en lista på vilka 
delar av miljön som effekter skall identifieras och 
beskrivas för. Utöver detta skall en samlad be-
dömning göras av dessa effekter på hälsa och miljö. I 
praktiken ställs krav utifrån samrådsprocessen där de 
signifikanta miljökonsekvenserna identifieras varefter 
MKB anpassas. En förbättringspotential är 
användning av metoder samt tydliggörandet av 
oklarheter och osäkerheter. Det finns också möjlighet 
till förbättring genom en fokuserad och motiverad 
avgränsning. 

8. Vilka krav ställs på förutsägningar av hur stora 
verksamhetens effekter/konsekvenser är och hur 
utförs detta på ett relevant sätt? 

De krav som ställs på förutsägningar av storlek eller 
magnitud på effekter görs genom den aktuella 
bedömningsgrunden. De detaljerade lagkrav som 
finns kring detta kan vara bedömningsgrund t.ex. i 
form av miljökvalitetsnorm eller en bevarandeplan 
för ett Natura 2000-område. Där utöver finns det 
vägledande bedömningsgrunder som kan ställa krav 
på förutsägningar om miljöeffekter. I praktiken är 
dessa krav mycket låga enligt ovanstående analys. 
Kanske mycket beroende på att den bedömnings-
grund som finns enligt lagen är mycket liten samt att 
det inte finns underlag till hur förutsägningar av 
storlek skall göras. 

Ett relevant sätt att göra förutsägningar om effekter 
är att identifiera relevanta bedömningsgrunder och att 
bakgrundsdata, identifiering, beskrivning och 
bedömning utgår från dessa bedömningsgrunder. 
Dessutom ökar kvalitén med användandet av 
metoder och analys av osäkerheter. 

9. Vilka krav ställs på utvärderingen av hur 
signifikanta effekter/konsekvenser är och hur 
utförs detta på ett bra sätt? 

Liksom hos magnitud är de krav som styr 
utvärderingen av signifikans bedömningsgrunden för 
miljöeffekterna. Således är också här viktigt att 
bedömningsgrunder, bakgrundsdata, identifiering, 
beskrivning och bedömning av miljöeffekter har 
samma kontext och att kvalitén med användandet av 
metoder och analys av osäkerheter. Även här finns 
mycket litet underlag i hur signifikans skall värderas 
och i praktiken ställs mycket låga krav på 
utvärderingen av signifikans? 

10. Vilka krav ställs på valet av åtgärder för att 
undvika, motverkar eller reducerar effekterna/ 
konsekvenserna och hur kan dessa väljas på ett 
korrekt sätt? 

6 kapitlet MB redovisar de lagkrav som ställs på 
skadeförbyggande åtgärder. Dessa är att 
skadeförebyggande åtgärder skall beskrivas om 
verksamheten bedöms vara av ”betydande miljö-
påverkan”. Valet skall göras så att åtgärder undviks, 
minskar eller avhjälps och enligt 2 kap skall bästa 
möjliga teknik användas förutsatt att de inte 
föranleder oskäliga kostnader i förhållande till nyttan. 
I praktiken redovisas dessa åtgärder men inte på ett 
systematsikt sätt och det finns heller inga lagkrav på 
att de skall införas i verksamheten i praktiken. 
Genom systematik i valet av skadeförbyggande 
åtgärder genom hela verksamhetens livscykel och 
redovisning av kontroll och uppföljningsplaner vilka 
är appliserbara i praktiken kan dessa åtgärder väljas på 
ett bättre sätt. För att förankra skadeförebyggande 
åtgärder, genom kontroller och uppföljningsplaner, i 
praktiken bör dessa kunna införlivas i miljö- och 
kvalitetsledningssystemet samt Egenkontrollplanen 
för verksamheten.  

11. Vilka krav ställs på samrådsförfarandet och hur 
hanteras detta på ett bra sätt? 

Samrådet regleras i 6 kapitlet MB. Här redovias med 
vilka, när och vad som skall samrådas om. Anses 
verksamheten vara av ”betydande miljöpåverkan” 
skall ett utökat samråd utföras. I praktiken görs 
redogörelse för samrådet separat utanför MKB och 
assimileringen av samrådet i MKB blir därför otydligt. 
Ett bra sätt att hantera samrådsförfarandet är att 
tydligöra assimileringen av denna i MKB–
dokumentet. Alla delar av MKB-processen bör 
innefattas av samrådet. I praktiken fungerar samrådet 
som lagen säger. En möjlighet till förbättrings är ge 
feedback till samrådspartner. 

12. Vilka krav ställs på presentationen av en MKB för 
små verksamheter och hur görs detta på ett 
adekvat sätt? 

De lagkrav som finns för innehållet MKB-
dokumentet finns att hitta i 6 kapitlet MB. Utöver 
dessa krav på innehåll finns vägledning från t.ex. 
Länsstyrelsen. Disposition och avgränsning hör dock 
inte till dessa lagkrav eller vägledning. En bra 
avgränsning gör en bra MKB. En lättförståelig MKB 
görs av ett enhetligt dokument men i praktiken finns 
inga sådana krav. En stor potentiell förbättrings 
möjlighet finns genom att avgränsning av MKB görs. 
En avgränsning med diskussion och motivering ger 
en bättre disposition, kvalitet samt fokus och därmed 
en effektivare och resurssnålare MKB. Denna effekt 
förbättras ytterligare genom systematisk analys av 
projektbeskrivning, bakgrundsdata, identifiering och 
beskrivning av effekter samt bedömning av 
miljöeffekter.  

13. Vem prövar MKB och under vilka kriterier? 
Bedömningen av en MKB görs av Länsstyrelsen eller 
Miljödomstolen och beror av vilken typ eller typer av 
verksamhet som MKB gäller. Det är den prövande 
myndigheten som godkänner MKB. För miljöfarliga 
verksamheter enligt kapitel 9 och hindersprövning för 
en åtgärd i ett Natura 2000-område enligt 7 kapitlet 
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§28 b och 29 är det Länsstyrelsen som prövar ärendet 
och för vattenverksamhet enligt 11kapitlet prövar 
miljödomstolen. Finns flera typer av verksamheter i 
en och samma verksamhet prövas dessa tillsammans.  

Osäkerheter i examensarbetet är att underlaget för 
analysen av MKB är litet och bara Gotlänska 
verksamheter analyseras. Analysen är dessutom 
subjektiv eftersom värderingar är gjorda av MKB 
materialet. Utöver detta revideras och förändras lagar 
och regler kring MKB kontinuerligt. Allt detta gör att 
de tendenser som anses redogöras för av analysen 
gäller för plats, tidpunkt och författarens analys.  

Sammanfattningsvis kan också sägas att lagkraven för 
MKB för små verksamheter som utför ingrepp i mark 
generellt inte skiljer sig från hanteringen av stora 
verksamheter av samma typ. Skillnaden är att kraven 
på utredningar och undersökningar är mycket högre 
hos stora verksamheter. Detta är en naturlig 
konsekvens av att påverkan på miljön blir större med 
ökad storlek på verksamhet. MKB för små 
verksamheter innefattar inte mer än vad lagen kräver 
och att de inte kan anses vara MKB i den mening 
som god sed förordar. Verksamhetsutövaren 
levererar en pappersprodukt och inte ett verktyg som 
kan användas. Detta är ett slöseri med ekonomi och 
resurser då verksamhetsutövaren inte inser och tar 
vara på de redskap som en bra MKB ger upphov till. 
Här finns stor förbättringspotential. Större kunskap 
om vad MKB är kan leda till ett effektivare och mer 
ekonomisk MKB-förfarande. 

Lathund 

Checklistan framställd för analys kan även förändras 
så att den kan användas som en lathund för att kunna 
upprätta en kvalitativ och effektiv MKB samt hjälpa 
dig att hålla en röd tråd och helhet genom MKB-
projektet. Några förändringar är gjorda för att 
anpassa checklistan till syftet lathund istället för 
analys. Dessa kommer inte att kommenteras. Även 
om lathunden (Bilaga II) är diger är den ett verktyg 
för att få med de relevanta delar som ger en kvalitativ 
MKB. De delar som anses aktuella för projektet 
används i lathunden. I lathunden syns vilka delar som 
är lagkrav. Den löpande texten i examensarbetet ger 
ytterligare information om respektive punkt i 
checklistan.  

För att höja kvaliteten på MKB-förfarandet bör de 
förbättringsmöjligheter som analysen av MKB ger tas 
till vara. Dessa förbättringspotentialer är: 

• Avgränsning med motivering och diskussion ger 
en helhet och en förståelse för MKB. 

• Fokusering av avgränsning genom en ständigt på-
gående avgränsning genom hela MKB-förfarandet 
och med hjälp av metoder ger en effektiv MKB-
process. 

• Innehållsförteckning med sidnumrering införs i 
checklistan och ger en tydligare MKB. 

• Alternativ väljas senare i processen eftersom detta 
ger alternativen en verklighetsförankring och 
således ett verkligt syfte. 

• Nollalternativet bör användas som verktyg vid 
bedömning av miljökonsekvenser. 

• Metoder bör användas för jämförelse av alternativ 
för en systematisk bedömning och tydlig översikt. 

• Om verksamhetsbeskrivningen beskrivs som en 
process genom hela dess livcykel (planering, 
projektering, uppstart (byggnation), drift, 
avveckling och återställning) ökar kvalitén av 
identifiering av miljöeffekter. 

• Bakgrundsdata, identifiering, beskrivning av 
miljöeffekter och bedömning av miljö-
konsekvenser styr varandra och behöver metoder 
för en kvalitativ och systematik bedömning.  

• Data och förutsägningars osäkerhet och 
kunskapsluckor bör redovisas tydligt för en 
adekvat bedömning. 

• Redovisning av kompetens och erfarenhet hos 
utredare bör göras så att en bättre bedömning av 
MKB kan göras. 

• Uppföljningsprogram och kontroller som 
relateras till egenkontroller och miljölednings-
system, skadeförebyggande åtgärder och som 
redovisas tydligt i MKB ger ett verktyg för 
framtida verksamhet. 

• MKB-dokumentet bör vara ett helt dokument 
utan bilagor med en tydlig avgränsning. 
Utredningar och samrådsredogörelse redovisas 
tydligt och assimileras i MKB-dokumentet. Även 
förklarande bilder tabeller, kartor och diagram bör 
användas. Detta för att göra dokumentet logiskt 
och lättförståeligt. 
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BILAGA 1 

Analys av MKB
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Typ av MKB

Kap 7 28 a § 1 1 1
Kap 9 1 1 1
Kap 11 1 1 1
"Betydande miljöpåverkan" 1 1 1

Godkänd MKB 1 1 1
Godkänt tillstånd eller tillåtlighetsprövning 1 1 1

Fastighet

Gäller alla MKBer

Gäller MKB för verksamhet med Betydande miljöpåverkan
Gäller Natura 2000 MKBer

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27

Hablingbo 
Stjups 1:27           

m fl.

Rings Hejnum 
3:1

Hejdeby 
Tibbles 1:10

 

 

Behovsbedömning

Projekt
JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Tillåtlighetsprövning enligt

Kap 7 28 a § 1 1 1
Tillståndsprövning enl

Kap 9 1 1 1
Kap 11 1 1 1
"Betydande miljöpåverkan" 1 1 1

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Avgränsning

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Signifikansa effekter 1 1 1

Ej signifikansa effekter 1 1 1

Effekter med oklar signifikans 1 1 1

Speciellt värderade miljöegenskaper 1 1 1

Oroande konsekvenser 1 1 1

Typ av metoder för förutsägning och utvärdering 1 1 1

Skalan inom vilken påverkan utreds 1 1 1

Alternativ 1 1 1

Inrikting och omfattning (Samråd med LST) 1 1 1
Behov av information till allmänhet och intressenter (Inför 
samråd) 1 1 1

Motivering av avgränsning 1 1 1

Avgränsning i

Tid 1 1 1

Rum 1 1 1

Sak 1 1 1

Metoder

Händelseträd 1 1 1

Checklistor 1 1 1

Förstudier 1 1 1

Summa 1 16 4 13 7 10

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Alternativ

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Nollalternativ 1 1 1 7 § 6 kap MB

Alternativa lokaliseringar (om möjligt) 7 § 6 kap MB

Alternativa skalor och dimensioner (utformning) 1 1 1 7 § 6 kap MB

Alternativa processer eller utrustning (utformning) 1 1 1 7 § 6 kap MB

Alternativ situationsplan/layout (utformning) 1 1 1 7 § 6 kap MB

Alternativa driftsförutsättningar (utformning) 1 1 1 7 § 6 kap MB
Alternativa sätt att hantera miljökonsekvenser 
(utformning)

1 1 1
7 § 6 kap MB

Motivering till valda alternativ 1 1 1 7 § 6 kap MB

Dissusion av alternativ startar 

Innan behovsbedömning av MKB 1 1 1

Innan samråd 1 1 1

Under samråd 1 1 1

Efter samråd 1 1 1

Beslut av valda alternativ

Innan behovsbedömning av MKB 1 1 1

Innan samråd 1 1 1

Under samråd 1 1 1

Efter samråd 1 1 1

Nollalternativet som referens till 

Nyttan av projektet 1 1 1

Jämförelser 1 1 1

Samråd underlag till val av alternativ 1 1 1

Avgränsning anger val och motivering av alternativ 1 1 1

Endast relevanta alternativ tas med i MKB-dokumentet 1 1 1

Metoder för jämförelse av alternativ

Överliggande kartor 1 1 1

Checklista 1 1 1

Matris 1 1 1

Summa 11 12 3 20 0 23

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Beskrivning av projekt
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Projektets syfte

Motiv projekt 1 1 1
Motiv för  lokalisering 1 1 1
Motiv för val av tidpunkt 1 1 1
Politiska sammanhang 1 1 1
Projektets livscykel

Planering 1 1 1
Utformning (byggnation) [minimum] 1 1 1
Drift [minimum] 1 1 1
Expandering 1 1 1
Avveckling 1 1 1
Återställning 1 1 1
Referenser till

Ingående resurser 1 1 1
Utgående resurser 1 1 1
Fysisk storlek 1 1 1
Antal anställda 1 1 1
Projektets fysiska närvaro

Lokalisering 1 1 1
Relation till andra aktiviteter 1 1 1
Administrativa areor 1 1 1
Situationsplan 1 1 1
Projektets processer

Resursers karaktär 1 1 1
Resursers ursprung 1 1 1
Resursers destination 1 1 1
Resursernas tidsskala 1 1 1
Resursernas interaktion 1 1 1
Processers fysiska egenskaper

Markexploatering 1 1 1
Driften 1 1 1
Typ och mängd av resurser 1 1 1
Transport behov 1 1 1
Typ mängd och styrka  på avfall 1 1 1
Resursernas socioekonomiska egenskaper

Utbildning av arbeteskraft 1 1 1

Tillhandahållande av service och beoende till arbetskraft
1 1 1

Tjänster från verksamheter och organisationer 1 1 1
Flödet av utgifter från projekt till samhälle 1 1 1
Flödet av sociala aktiviteter 1 1 1

Summa 17 16 17 16 8 25

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Bakgrundsdata-Nulägesbeskrivning
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Miljöaspekter relevanta för projektet 1 1 1
Bedömningsgrund 1 1 1
Samspel mellan miljöaspekter 1 1 1
Riktade beskrivningar av värden 1 1 1
Utvecklig fram till idag 1 1 1
Framtida utveckling (projektets livscykel) 1 1 1
Relaterad till avgränsning i tid 1 1 1
Relaterad till avgränsning i rum 1 1 1
Relaterad till avgränsning i sak 1 1 1
Bakgrundsdata för signifikanta direkta och indriekta 
effekter

1 1 1

Underlag till miljödata

Planer 1 1 1
Terrängkartor 1 1 1
Inventeringar 1 1 1
GIS information 1 1 1
historiskakartor 1 1 1
Information  från myndigheter, föreningar  och enskilda 1 1 1
Redovisning av osäkerhet i data 1 1 1

Summa 12 5 10 7 11 6

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Identifiering av miljöeffekter
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Indirekta och direkta effekter på

människor 1 1 1  85/337/EG
fauna 1 1 1  85/337/EG
flora 1 1 1  85/337/EG
mark 1 1 1  85/337/EG
vatten 1 1 1  85/337/EG
luft 1 1 1  85/337/EG
klimat 1 1 1  85/337/EG
landskap 1 1 1  85/337/EG
materiella tillgångar 1 1 1  85/337/EG
kulturarv 1 1 1  85/337/EG
samspel mellan dessa 1 1 1  85/337/EG
Direkta och indirekta effekter på 

människor 1 1 1 6 kap 7 § MB
djur 1 1 1 6 kap 7 § MB
växter 1 1 1 6 kap 7 § MB
mark 1 1 1 6 kap 7 § MB
vatten 1 1 1 6 kap 7 § MB
luft 1 1 1 6 kap 7 § MB
klimat 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med mark 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med vatten 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön i övrigt 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med material 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med råvaror 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön 1 1 1 6 kap 7 § MB
samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljö

1 1 1
6 kap 7 § MB

Härledas till

Beskrivning av projektet 1 1 1
Bakgrundsdata (nulägesbeskrivning) 1 1 1
Metoder

Checklista 1 1 1
Nätverksanalys 1 1 1
Leopolds matris 1 1 1
Flödesdiagram 1 1 1
Batelle miljöutvärderingssytem 1 1 1
Överliggande kartor 1 1 1
Delphimetoden 1 1 1
Dos-responsfunktionen 1 1 1
Steg-eller kjedjematris 1 1 1

Summa 25 11 18 18 10 26

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Beskrivning av miljöeffekter
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Dimension identifieras genom jämförelse med 
Nollalternativet

1 1 1

Identifiering av förändringar hos indikatorer 1 1 1
Identifiering av signifikans 1 1 1
Identifiering av magnitud 1 1 1
Egenskaper hos effekter

Positiva 1 1 1
Negativa 1 1 1
Direkta 1 1 1
Indirekta 1 1 1
Kumulativa 1 1 1
Reversibla 1 1 1
Irreversibla 1 1 1
Kortsiktiga 1 1 1
Långsiktiga 1 1 1
Lokala 1 1 1
Regionala 1 1 1
Globala 1 1 1
Känslighet hos receptor 1 1 1
Intresset hos receptor 1 1 1
Förändringstakten hos effekten 1 1 1
Måttenheten 1 1 1
Kvantitativa 1 1 1
Kvalitativa 1 1 1
Osäkerhet hos förutspådda effekter

Förändringar hos projekt under genomförande 1 1 1
Förändring av omgivnade miljö 1 1 1
Oväntade verksamheter tillkommer 1 1 1
Kunskapsluckor 1 1 1
Värdering av effekter 1 1 1
Metoder av hantera osäkerhet

Riskanalys 1 1 1
Worst case senario 1 1 1

Summa 16 13 9 20 5 24

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Bedömning av miljökonsekvenser

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Kriterier för signifikans

Magnitud hos konsekvens 1 1 1

Sannolikhet hos konsekvens 1 1 1

Spridning i tid hos konsekvens 1 1 1

Spridning i rum hos konsekvens 1 1 1

Åtehämtnings kapacitet hos receptor 1 1 1

Värdet av receptorn 1 1 1

Intresse hos receptor 1 1 1

Bedömningsgrunder

Samråd

Enskilda 1 1 1 6 kap 4 § MB

Tillsynings- och beslutandemyndighet 1 1 1 6 kap 4 § MB

Allmänhet 1 1 1 6 kap 4 § MB

Organisationer 1 1 1 6 kap 4 § MB

Andra myndighter och kommuner 1 1 1 6 kap 4 § MB

Projektmål

Projektets miljömål 1 1 1

Verksamhetens miljölednings- och kvalitetssystem 1 1 1

Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan 1 1 1

Friskluft 1 1 1

Bara naturlig försurning 1 1 1

Giftfri miljö 1 1 1

Skyddande ozonskikt 1 1 1

Säker strålmiljö 1 1 1

Ingen övergödning 1 1 1

Levande sjöar och vattendrag 1 1 1

Grundvatten av god kvaitet 1 1 1

Hav i balans samt levande kust och skärgård 1 1 1

Myllrande våtmarker 1 1 1

Levande skogar 1 1 1

Ett rikt odlingslandskap 1 1 1

Storslagen fjällmiljö 1 1 1

God bebyggd miljö 1 1 1

Ett rikt växt- och djurliv 1 1 1

Miljökvalitetsnormer

Föroreningar i utomhusluft 1 1 1 SFS 2010:477

Parameterar i vattenförekomster 1 1 1 SFS 2004:660

Kemiskaföreningar i fisk- och musselvatten 1 1 1 SFS 2001:554

Omgivningsbuller 1 1 1 SFS 2004:675

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Bedömning av miljökonsekvenser
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Riktvärden

Buller 1 1 1
Luftkvalitet 1 1 1
Regionala och lokala miljömål

De sexton miljömålen nedbrutna på regional nivå 1 1 1
De sexton miljömålen nedbrutna på lokal nivå 1 1 1
Kommunala planer

Översiktplan 1 1 1

Detaljplan
1 1 1

PBL 2010:900 
4:2

Områdesbestämelser
1 1 1

PBL 2010:900 
4:41-43

Beskrivning av värden och bevarandeplaner

Område för riksintresse 1 1 1 3-4 kap MB 
Nationalpark 1 1 1 7 kap MB 
Naturreservat 1 1 1 7 kap MB 
Kulturreservat 1 1 1 7 kap MB 
Naturminne 1 1 1 7 kap MB 
Biotopskyddsområde 1 1 1 7 kap MB 
Djur- och växtskyddsområde 1 1 1 7 kap MB 
Strandskyddsområde 1 1 1 7 kap MB 
Miljöskyddsområde 1 1 1 7 kap MB 
Vattenskyddsområde 1 1 1 7 kap MB 
Natura 2000 område 1 1 1 7 kap MB 
Bedömninggrunder för miljökvalitet

Skogslandskapet 1 1 1
Odlingslandskapet 1 1 1
Grundvatten 1 1 1
Sjöar och vattendrag 1 1 1
Kust och Hav 1 1 1
Förorenadeområden 1 1 1
De allmänna hänsynsreglerna

Försiktighetsprincipen 2 kap MB

Veta konsekvenser 1 1 1
Skadeförebyggandeåtgärder 1 1 1
Bästa möjliga teknik 1 1 1
Bevisbörderegeln 2 kap MB

Utredningar för att visa konsekvenser 1 1 1
Kunskapsregeln 2 kap MB

Kunskap före handling 1 1 1
Löpande kontroll och planering 1 1 1
Lokalisering 2 kap MB

Minsta intång och olägenhet för hälsa och miljö 1 1 1
Hushållning och kretslopp 2 kap MB

Hushållning med råvaror och energi 1 1 1
Återanvändning och återvinning (Avfall) 1 1 1

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Bedömning av miljökonsekvenser
Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Produktvalsregeln 2 kap MB

Undvika använda kemikalier el. biotekniska organismer 
som orakar fara för människor och hälsa

1 1 1

Kemikalieförteckning 1 1 1

Skälighetsregeln 2 kap MB

Rimligt att uppfylla allmänna hänsynsregler 1 1 1
Nytta vägs mot kostnad 1 1 1
Kvarstående ansvar 2 kap MB

Förorenadeområden 1 1 1

Stoppregeln 2 kap MB

Risk för skada på stort antal människor och avsevärd 
försämrad miljö

1 1 1

Metod för bedömning

GIS 1 1 1
CV Contingent valuation 1 1 1
CBA Kostnad-nytta-analys 1 1 1
CEA Kostnad-effekt-analys 1 1 1
IO Input-outputanlays 1 1 1
LCA Livscykelanalys 1 1 1
MCA Multikriterieanalys 1 1 1
AHP Analytical Hierachy Process 1 1 1
MP Matematiskprogramering 1 1 1
RA Riskanalys 1 1 1

Summa 42 41 35 48 14 69

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Skadeförebyggande åtgärder

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Diskussion under samråd 1 1 1 4§ 6 Kap MB
Beskrivning av åtgärder för att undvika, minimera eller 
avhjälpa skadliga verkningar 1 1 1 7§ 6 Kap MB
Beskrivning av åtgärder för att undvika övertädelser av 
kvalitetsnorm enligt 5 kap MB

1 1 1
7§ 6 Kap MB

Skadeförebyggande åtgärds nivå

Alternativ (Strategier, lokalisering, processer etc.) 1 1 1

Fysiska utformningsåtgärder 1 1 1

Projektlednings åtgärder 1 1 1

Lindring genom uppskjutning 1 1 1

Åtgärds hirarki

Undvika vid källan 1 1 1

Minimera vid källan 1 1 1

Reducering på plats 1 1 1

Reducering hos recipient 1 1 1

Reparation 1 1 1

Kompensation av typ 1 1 1

Andra kompensationer och förbättringar 1 1 1

Projektfas

Kontruktion 1 1 1

Driftstagning 1 1 1

Drift 1 1 1

Avveckling 1 1 1

Återställning, efteranvändning/eftervård 1 1 1

Sammanställning

För varje ämne i MKB 1 1 1

Signifikans förändras hos effekten beroende av åtgärd 1 1 1

Kvarstående ej skadeförebyggda effekter 1 1 1

Delvis skadeförebyggda effekter 1 1 1

Uppföljningsplan 1 1 1

Summa 12 12 6 18 7 17

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Samråd

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Delar av MKB-process

Bakgrundsdata och nulägesbeskrivning 1 1 1

Avgränsning 1 1 1

Identifierng av alternativ 1 1 1

Bedömning av miljöeffekter 1 1 1

Identifiering av skadeförebyggande åtgärder 1 1 1

Tidigt samråd

med Länsstyrelse, tillsyningsmyndigheten och särskilt 
berörda parter

1 1 1
6 kap 4 § MB

Samråd utfört innan tillståndsansökan och innan MKB 1 1 1 6 kap 4 § MB
Samråd innehåller verksamhetens lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan

1 1 1
6 kap 4 § MB

Information om verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan är lämnade innan samråd 
till Länsstyrelse, tillsyningsmyndigheten och särskilt 
berörda parter

1 1 1

6 kap 4 § MB
Även MKB innehåll och omfatttning skall fastställas under 
samråd

1 1 1
6 kap 4 § MB

LST beslutar om "betydande miljöpåverkan" 1 1 1 6 kap 4 § MB

Utökat samråd

och med övriga statliga myndigheter, berörda kommuner, 
allmänhet och organisationer 

1 1 1
6 kap 4 § MB

LST får ställa krav på alternativa utformningar 1 1 1 6 kap 7 § MB

Komponenter

Identifiering av grupper 1 1 1

Information 1 1 1

Dialog 1 1 1

Assimilering 1 1 1

Feedback 1 1 1

Grupper

Allmännhet 1 1 1

Organisationer och påtryckningsgrupper 1 1 1

Närboende 1 1 1

Myndigheter 1 1 1

Konsulter 1 1 1

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Samråd

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Metoder

Informationsträffar/Möten 1 1 1

Seminarier 1 1 1

Workshops 1 1 1

Studiecirklar 1 1 1

Studiebesök och fältvandringar 1 1 1

Enkäter och intervjuver 1 1 1

Innehåll

Lokalisering 1 1 1

Utformning 1 1 1

Omfattning 1 1 1

Miljöpåverkan 1 1 1

Innehåll och utformning på MKB 1 1 1

Redovisning i MKB

Hur 1 1 1

När 1 1 1

Med vilka 1 1 1

Framlagda frågor 1 1 1

Hur detta beaktakts 1 1 1

Samrådsredogörelse 1 1 1

Summa 30 10 25 15 0 40

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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MKB-dokumentet

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Fyra huvuddelar

Icke teknisk sammanfattning 1 1 1

Diskussion om relevanta metoder och frågor 1 1 1

Beskrivning av projeket 1 1 1

Nulägebeskrivning/Bakgrundsdata 1 1 1

Diskussion om möjliga konsekvenser 1 1 1

God kvalitet

Ett enhetligt dokument 1 1 1

Kortfattad 1 1 1

Lättförstårlig 1 1 1

Detaljer och djupanalyser 1 1 1

Förtydligande illustrationer, kartor, bilder 1 1 1

Objektiva slutsatser 1 1 1

Redovisning av kompetens och erfarenhet 1 1 1

Redovisning av osäkerhet och avsaknad av kunskap 1 1 1

Logisk diposition 1 1 1

Innehåll av övriga flikar

Avgränsning 1 1 1

Alternativ 1 1 1

Beskrivning av projeket 1 1 1

Bakgrundsdata 1 1 1

Identifiering av miljöeffekter 1 1 1

Beskrivning av miljöeffekter 1 1 1

Bedömning av miljökonsekvenser 1 1 1

Skadeförebyggande åtgärder 1 1 1

Samråd 1 1 1

Direkta och indirekta effekter verksamheten medför på 

människor 1 1 1 6 kap 7 § MB

djur 1 1 1 6 kap 7 § MB

växter 1 1 1 6 kap 7 § MB

mark 1 1 1 6 kap 7 § MB

vatten 1 1 1 6 kap 7 § MB

luft 1 1 1 6 kap 7 § MB

klimat 1 1 1 6 kap 7 § MB

hushållning med mark 1 1 1 6 kap 7 § MB

hushållning med vatten 1 1 1 6 kap 7 § MB

hushållning med fysiska miljön i övrigt 1 1 1 6 kap 7 § MB

hushållning med material 1 1 1 6 kap 7 § MB

hushållning med råvaror 1 1 1 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön 1 1 1 6 kap 7 § MB

samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och miljö

1 1 1
6 kap 7 § MB

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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MKB-dokumentet

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Verksamheter och åtgärder med "betydande 
miljöpåverkan" 

beskrivning av lokalisering 1 1 1 6 kap 7 § MB

beskrivning av utformning 1 1 1 6 kap 7 § MB

beskrivning av omfattning 1 1 1 6 kap 7 § MB

Skadeförebyggande åtgärder 1 1 1 6 kap 7 § MB
Åtgärder för att undvika överträdelser av  
miljökvalitetsnormer 1 1 1

5 kap, 6 kap 7 
§ MB

Uppgifter för bedömning av påverkan på

Människors hälsa 1 1 1 6 kap 7 § MB

Miljö 1 1 1 6 kap 7 § MB

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 1 1 1 6 kap 7 § MB

Redovisning av alternativ

Möjliga alternativa platser 1 1 1 6 kap 7 § MB

Alternativa utformningar 1 1 1 6 kap 7 § MB

Motivering för valda alternativ 1 1 1 6 kap 7 § MB

Nollalternativ 1 1 1 6 kap 7 § MB

Icke teknisk sammanfattning 1 1 1 6 kap 7 § MB

Natura 2000-fallet

Uppgifter som behövs för prövningen enl 7 kap 28b och 
29 §§

1 1 1
6 kap 7 § MB

Påverkan på bevarande syfte
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Hur området påverkas som helhet
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Beskrivning av områdets ekologiska stuktur och funktion 
samt motståndskraft

1 1 1
Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Kumulativa effekter
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Lokaliseringsalternativ
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Motivering till lokaliseringsalternativ
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Förslag till skyddsåtgärder
1 1 1

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Summa 38 20 33 25 32 26

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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Kontroll/övervakning och uppföljning

Projekt

JA NEJ JA NEJ JA NEJ Hänvisning

Korellerar med 

Förutsägningar om effekter 1 1 1

Skadeförebyggande åtgärder 1 1 1

MKBn innehåller uppföljningsprogram med

Tydliga mål 1 1 1

Kontroller relaterade till tid och livscykel 1 1 1

Kontroller relaterde till rum 1 1 1

Praktiska metoder 1 1 1

Budget 1 1 1

Tydliga ansvarsområden 1 1 1

Öppen och regelbunden rapportering 1 1 1

Intresseparter: Verksamhetsutövare, tillsyningsmyndighet 
och lokala samhället 1 1 1

Relaterat till miljöledningssytem 1 1 1

Relaterat till egenkontroll 1 1 1

Summa 2 10 2 10 7 5

Tibble 1:10 Rings 3:1 Stjups 1:27
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BILAGA 2 

Behovsbedömning Akltuellt Hänvisning
Tillåtlighetsprövning enligt

Kap 7 28 a §
Tillståndsprövning enl

Kap 9
Kap 11
"Betydande miljöpåverkan"

Gäller alla MKBer

Gäller MKB för verksamhet med Betydande miljöpåverkan
Gäller Natura 2000 MKBer

 
 

Avgränsning Aktuellt Hänvisning

Signifikansa effekter

Ej signifikanta effekter

Effekter med oklar signifikans

Speciellt värderade miljöegenskaper

Oroande konsekvenser

Typ av metoder för förutsägning och utvärdering

Skalan inom vilken påverkan utreds

Alternativ 

Inrikting och omfattning (Samråd)

Behov av information till allmänhet och intressenter (Inför 
samråd)

Motivering av avgränsning

Tid

Rum

Sak

Metoder

Händelseträd

Checklistor

Förstudier
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Alternativ Aktuellt Hänvisning

Nollalternativ 7 § 6 kap MB

Alternativa lokaliseringar (om möjligt) 7 § 6 kap MB

Alternativa skalor och dimensioner (utformning) 7 § 6 kap MB

Alternativa processer eller utrustning (utformning) 7 § 6 kap MB

Alternativ situationsplan/layout (utformning) 7 § 6 kap MB

Alternativa driftsförutsättningar (utformning) 7 § 6 kap MB

Alternativa driftsförutsättningar (utformning) 8 § 6 kap MB

Alternativa sätt att hantera miljökonsekvenser (utformning) 9 § 6 kap MB

Motivering till valda alternativ 10 § 6 kap MB

Dissusion av alternativ 

Innan behovsbedömning av MKB

Innan samråd

Under samråd 

I MKB -dokument

Lämpliga utvalda alternativ

Väljs innan slutligt samråd

Redovisas i MKB-dokument

Nollalternativet som referens till 

nyttan av projektet

jämförelser  mellan alternativ

Samråd underlag till val av alternativ

Avgränsning anger val och motivering av alternativ 

Endast relevanta alternativ tas med i MKB-dokumentet

Metoder för jämförelse av alternativ

Överliggande kartor

Checklista

Matris
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Beskrivning av projekt Aktuellt Hänvisning
Projektets syfte

Motiv projekt
Motiv för  lokalisering
Motiv för val av tidpunkt
Politiska sammanhang
Projektets livscykel

Planering
Utformning (byggnation) [minimum]
Drift [minimum]
Expandering
Avveckling
Återställning
Referenser till

Ingående resurser
Utgående resurser
Fysisk storlek
Antal anställda
Projektets fysiska närvaro

Lokalisering
Relation till andra aktiviteter
Administrativa areor
Situationsplan
Projektets processer

Resursers karaktär
Resursers ursprung
Resursers destination
Resursernas tidsskala
Resursernas interaktion
Processers fysiska egenskaper

Markexploatering
Driften
Typ och mängd av resurser
Transport behov
Typ mängd och styrka  på avfall
Resursernas socioekonomiska egenskaper

Utbildning av arbeteskraft

Tillhandahållande av service och beoende till arbetskraft
Tjänster från verksamheter och organisationer
Flödet av utgifter från projekt till samhälle
Flödet av sociala aktiviteter
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Bakgrundsdata-Nulägesbeskrivning Aktuellt Hänvisning
Miljöaspekter relevanta för projektet
Bedömningsgrund
Samspel mellan miljöaspekter
Riktade beskrivningar av värden
Utvecklig fram till idag
Framtida utveckling (projektets livscykel)

Relaterad till avgränsning i tid

Relaterad till avgränsning i rum

Relaterad till avgränsning i sak

Bakgrundsdata för signifikanta direkta och indriekta 
effekter
Underlag till miljödata

Terrängkartor
Inventeringar
GIS information
historiskakartor
Information  från myndigheter, föreningar  och enskilda
Redovisning av osäkerhet i data
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Identifiering av miljöeffekter Aktuellt Hänvisning
Indirekta och direkta effekter på

människor 85/337 EG
fauna 85/337 EG
flora 85/337 EG
mark 85/337 EG
vatten 85/337 EG
luft 85/337 EG
klimat 85/337 EG
landskap 85/337 EG
materiella tillgångar 85/337 EG
kulturarv 85/337 EG
samspel mellan dessa 85/337 EG
Direkta och indirekta effekter på 

människor 6 kap 7 § MB
djur 6 kap 7 § MB
växter 6 kap 7 § MB
mark 6 kap 7 § MB
vatten 6 kap 7 § MB
luft 6 kap 7 § MB
klimat 6 kap 7 § MB
hushållning med mark 6 kap 7 § MB
hushållning med vatten 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön i övrigt 6 kap 7 § MB
hushållning med material 6 kap 7 § MB
hushållning med råvaror 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön 6 kap 7 § MB
samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och miljö 6 kap 7 § MB
Härledas till

Beskrivning av projektet
Bakgrundsdata (nulägesbeskrivning)
Metoder

Checklista
Nätverksanalys
Leopolds matris
Flödesdiagram
Batelle miljöutvärderingssytem
Överliggande kartor
Delphimetoden
Dos-responsfunktionen
Steg-eller kjedjematris
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Beskrivning av miljöeffekter Aktuellt Hänvisning
Dimension identifieras genom jämförelse med 
Nollalternativet
Identifiering av förändringar hos indikatorer
Identifiering av signifikans
Identifiering av magnitud
Egenskaper hos effekter

Positiva
Negativa
Direkta
Indirekta
Kumulativa
Reversibla
Irreversibla
Kortsiktiga
Långsiktiga
Lokala
Regionala
Globala
Känslighet hos receptor
Intresset hos receptor
Förändringstakten hos effekten
Måttenheten
Kvantitativa
Kvalitativa
Osäkerhet hos förutspådda effekter

Förändringar hos projekt under genomförande
Förändring av omgivnade miljö
Oväntade verksamheter tillkommer
Kunskapsluckor
Värdering av effekter 
Metoder av hantera osäkerhet

Riskanalys
Worst case senario 
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Bedömning av miljökonsekvenser Aktuellt Hänvisning
Kriterier för signifikans

Magnitud hos konsekvens
Sannolikhet hos konsekvens
Spridning i tid hos konsekvens
Spridning i rum hos konsekvens
Åtehämtnings kapacitet hos receptor
Värdet av receptorn
Intresse hos receptor
Bedömningsgrunder

Samråd

Enskilda 4 kap 4 § MB
Tillsynings- och beslutandemyndighet 5 kap 4 § MB
Allmänhet 6 kap 4 § MB
Organisationer 6 kap 4 § MB
Andra myndighter och kommuner 6 kap 4 § MB
Projektmål

Projektets miljömål
Verksamhetens miljölednings- och kvalitetssystem
Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan
Friskluft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvaitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsnormer

Föroreningar i utomhusluft SFS 2010:477
Parameterar i vattenförekomster SFS 2004:660
Kemiskaföreningar i fisk- och musselvatten SFS 2001:554
Omgivningsbuller SFS 2004:675
Riktvärden

Buller
Luftkvalitet
Regionala och lokala miljömål

De sexton miljömålen nedbrutna på regional nivå
De sexton miljömålen nedbrutna på lokal nivå  
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Bedömning av miljökonsekvenser Aktuellt Hänvisning
Bedömningsgrunder

Kommunala planer

Översiktplan

Detaljplan
PBL 2010:900 
4:2

Områdesbestämelser
PBL 2010:900 
4:41-43

Beskrivning av värden och bevarandeplaner

Område för riksintresse 3-4 kap MB 
Nationalpark 7 kap MB 
Naturreservat 7 kap MB 
Kulturreservat 7 kap MB 
Naturminne 7 kap MB 
Biotopskyddsområde 7 kap MB 
Djur- och växtskyddsområde 7 kap MB 
Strandskyddsområde 7 kap MB 
Miljöskyddsområde 7 kap MB 
Vattenskyddsområde 7 kap MB 
Natura 2000 område 7 kap MB 
Bedömninggrunder för miljökvalitet

Skogslandskapet
Odlingslandskapet
Grundvatten
Sjöar och vattendrag
Kust och Hav
Förorenadeområden
De allmänna hänsynsreglerna

Försiktighetsprincipen 2 kap MB

Veta konsekvenser
Skadeförebyggandeåtgärder
Bästa möjliga teknik

Bevisbörderegeln 2 kap MB

Utredningar för att visa konsekvenser

Kunskapsregeln 2 kap MB

Kunskap före handling
Löpande kontroll och planering

Lokalisering 2 kap MB

Minsta intång och olägenhet för hälsa och miljö

Hushållning och kretslopp 2 kap MB

Hushållning med råvaror och energi
Återanvändning och återvinning (Avfall)

Produktvalsregeln 2 kap MB

Undvika använda kemikalier el. biotekniska organismer 
som orakar fara för människor och hälsa
Kemikalieförteckning  
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Bedömning av miljökonsekvenser Aktuellt Hänvisning
Bedömningsgrunder

Skälighetsregeln 2 kap MB

Rimligt att uppfylla allmänna hänsynsregler
Nytta vägs mot kostnad

Kvarstående ansvar 2 kap MB

Förorenadeområden

Stoppregeln 2 kap MB

Risk för skada på stort antal människor och avsevärd 
försämrad miljö
Metod för bedömning

GIS
CV Contingent valuation
CBA Kostnad-nytta-analys
CEA Kostnad-effekt-analys
IO Input-outputanlays
LCA Livscykelanalys
MCA Multikriterieanalys
AHP Analytical Hierachy Process
MP Matematiskprogramering
RA Riskanalys
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Skadeförebyggande åtgärder Aktuellt Hänvisning

Diskussion under samråd 4§ 6 Kap MB
Beskrivning av åtgärder för att undvika, minimera eller 
avhjälpa skadliga verkningar 7§ 6 Kap MB
Beskrivning av åtgärder för att undvika övertädelser av 
kvalitetsnorm enligt 5 kap MB 7§ 6 Kap MB

Skadeförebyggande åtgärds nivå

Alternativ (Strategier, lokalisering, processer etc.)

Fysiska utformningsåtgärder

Projektlednings åtgärder

Lindring genom uppskjutning

Åtgärds hirarki

Undvika vid källan

Minimera vid källan

Reducering på plats

Reducering hos recipient

Reparation

Kompensation av typ

Andra kompensationer och förbättringar

Projektfas

Kontruktion

Driftstagning

Drift

Avveckling

Återställning, efteranvändning/eftervård

Sammanställning

För varje ämne i MKB

Signifikans förändras hos effekten beroende av åtgärd

Kvarstående ej skadeförebyggda effekter

Delvis skadeförebyggda effekter

Uppföljningsplan
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Samråd Aktuellt Hänvisning

Delar av MKB-process

Bakgrundsdata och nulägesbeskrivning

Avgränsning

Identifierng av alternativ

Bedömning av miljöeffekter

Identifiering av skadeförebyggande åtgärder

Tidigt samråd

med Länsstyrelse, tillsyningsmyndigheten och särskilt 
berörda parter 6 kap 4 § MB

Samråd utfört innan tillståndsansökan och innan MKB 6 kap 4 § MB
Samråd innehåller verksamhetens lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan 6 kap 4 § MB
Information om verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan är lämnade innan samråd 
till Länsstyrelse, tillsyningsmyndigheten och särskilt 
berörda parter 6 kap 4 § MB
Även MKB innehåll och omfatttning skall fastställas under 
samråd 6 kap 4 § MB

LST beslutar om "betydande miljöpåverkan" 6 kap 4 § MB

Utökat samråd

och med övriga statliga myndigheter, berörda kommuner, 
allmänhet och organisationer 6 kap 4 § MB

LST får ställa krav på alternativa utformningar 6 kap 7 § MB

Komponenter

Identifiering av grupper

Information

Dialog

Assimilering

Feedback

Grupper

Allmännhet

Organisationer och påtryckningsgrupper

Närboende

Myndigheter

Konsulter
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Samråd Aktuellt Hänvisning

Metoder

Informationsträffar/Möten

Seminarier

Workshops

Studiecirklar

Studiebesök och fältvandringar

Enkäter och intervjuver

Innehåll

Lokalisering

Utformning

Omfattning

Miljöpåverkan

Innehåll och utformning på MKB

Redovisning i MKB

Hur

När 

Med vilka

Framlagda frågor

Hur detta beaktakts
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MKB-dokumentet Aktuellt Hänvisning

Fyra huvuddelar

Icke teknisk sammanfattning

Diskussion om relevanta metoder och frågor

Beskrivning av projeket och bakgrundsdata

Diskussion om möjliga konsekvenser

God kvaliet

Innehållsförteckning och sidnumreing

Ett enhetligt dokument

Kortfattat

Lättförstårligt

Detaljer och djupanlalyser

Förtydliande illustrationer, kartor, bilder

Objektiva slutsatser

Redovisning av kompetens och erfarenhet

Redovisning av osäkerhet och avsaknad av kunskap

Logisk diposition

Innehåll av övriga flikar

Avgränsning

Alternativ

Beskrivning av projeket

Bakgrundsdata

Identifiering av miljöeffekter

Beskrivning av miljöeffekter

Bedömning av miljökonsekvenser

Skadeförebyggande åtgärder

Samråd
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MKB-dokumentet Aktuellt Hänvisning

Direkta och indirekta effekter verksamheten medför på 

människor 6 kap 7 § MB

djur 6 kap 7 § MB

växter 6 kap 7 § MB

mark 6 kap 7 § MB

vatten 6 kap 7 § MB

luft 6 kap 7 § MB

klimat 6 kap 7 § MB

hushållning med mark 6 kap 7 § MB

hushållning med vatten 6 kap 7 § MB

hushållning med fysiska miljön i övrigt 6 kap 7 § MB

hushållning med material 6 kap 7 § MB

hushållning med råvaror 6 kap 7 § MB
hushållning med fysiska miljön 6 kap 7 § MB

samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och miljö 6 kap 7 § MB
Verksamheter och åtgärder med "betydande 
miljöpåverkan" 

beskrivning av lokalisering 6 kap 7 § MB

beskrivning av utformning 6 kap 7 § MB

beskrivning av omfattning 6 kap 7 § MB

Skadeförebyggande åtgärder 6 kap 7 § MB
Åtgärder för att undvika överträdelser av  
miljökvalitetsnormer

5 kap, 6 kap 7 
§ MB

Uppgifter för bedömning av påverkan på

Människors hälsa 6 kap 7 § MB

Miljö 6 kap 7 § MB

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 6 kap 7 § MB
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MKB-dokumentet Aktuellt Hänvisning

Redovisning av alternativ

Möjliga alternativa platser 6 kap 7 § MB

Alternativa utformningar 6 kap 7 § MB

Motivering för valda alternativ 6 kap 7 § MB

Nollalternativ 6 kap 7 § MB

Icke teknisk sammanfattning 6 kap 7 § MB

Natura 2000-fallet

Uppgifter som behövs för prövningen enl 7 kap 28b och 
29 §§ 6 kap 7 § MB

Påverkan på bevarande syfte

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Hur området påverkas som helhet

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Beskrivning av områdets ekologiska stuktur och funktion 
samt motståndskraft

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Kumulativa effekter

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Lokaliseringsalternativ

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Motivering till lokaliseringsalternativ

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige

Förslag till skyddsåtgärder

Handbok 
2003:9 Natura  
2000 i Sverige
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Kontroll/övervakning och uppföljning Aktuellt Hänvisning

Korellerar med 

Förutsägningar om effekter

Skadeförebyggande åtgärder

MKBn innehåller uppföljningsprogram med

Tydliga mål

Kontroller relaterade till tid och livscykel

Kontroller relaterade till rum

Praktiska metoder

Budget

Tydliga ansvarsområden

Öppen och regelbunden rapportering
Intresseparter: Verksamhetsutövare, tillsyningsmyndighet 
och lokala samhället

Relaterat till miljöledningsystem

Relaterat till egenkontroll
 


