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Ansökans innehåll 

Ansökan om tillståndsprövning enligt miljöbalken (MB) av miljöfarliga verksamheter bör 

omfatta nedanstående uppgifter. 

 

Administrativa uppgifter 

• Uppgifter om vem som är verksamhetsutövare, inklusive namn, adress, 

organisationsnummer, telefonnummer m.m. 

• För befintlig verksamhet ska anläggningsnummer anges.  

• För ideell förening ska stadgar och protokoll över val av styrelse inges. 

• För juridiska personer bör registreringsbevis eller bestyrkt uppgift om firmatecknare 

bifogas och i förekommande fall även fullmakt. Det ska också finnas med en 

kontaktperson och uppgift om var denne kan nås. 

 

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. 

 

Ombud 

Om sökanden företräds av ett ombud ska ombudets namn, adress och 

telefonnummer anges. Likaså ska fullmakt i original bifogas. 

 

Verksamhetskod 

Ange verksamhetskod enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

 

Koordinater för verksamheten 

Ange koordinater enligt SWEREF 99 för verksamheten, exempelvis mittpunkten inom 

verksamhetsområdet. 

 

Yrkande 

Ange yrkande, exempelvis beträffande nyetablering, utökning, ändring. Av yrkandet ska 

det klart framgå vad verksamhetsutövaren vill få tillstånd till, avseende typ av verksamhet, 

producerad mängd etc. 

 

Eventuellt yrkande om verkställighetsförordnande eller delbeslut om 

igångsättningsmedgivande anges också här. Tänk på att om Ni yrkar på verkställighet eller 

delbeslut om igångsättningsmedgivande ska dessa yrkande motiveras. 

 

Gällande beslut  

Gällande tillstånd enligt miljöbalken m.m. ska redovisas liksom om ansökan avser ändring 

av ett eller flera gällande villkor. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

I verksamhetsbeskrivningen redovisas nuvarande förhållanden samt den förändring som 

ansökan avser. Den ska även innefatta en översiktlig beskrivning av störningar som 

kommer att ske till omgivningen i form av t.ex. utsläpp till luft och vatten, buller och lukt. 

 

Tekniska beskrivningar 

Redovisa tekniska beskrivningar över befintlig och tillkommande verksamhet. 
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Lokalisering 

Ange fastighetsbeteckning, ort och kommun. Markera den aktuella fastigheten på en 

karta. Motiv till val av plats och förslag till alternativ lokalisering bör också anges. 

Beskriv planförhållanden/områdesbestämmelser och omgivning. Redovisa vilket 

avståndet är från verksamheten till närmaste bostadshus. 

 

En redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 2–6 §§ MB uppfylls 

• Kunskapskravet 

• Försiktighetsprincipen (inkluderar principen om att förorenaren betalar samt 

principen om bästa möjliga teknik) 

• Lokaliseringsprincipen 

• Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

• Produktvalsprincipen 

 

Förslag till skyddsåtgärder eller försiktighetsmått 

Föreslå skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som kan vidtas för att förebygga eller 

avhjälpa olägenheter från verksamheten. 

 

Egenkontroll 

Beskriv verksamhetsutövarens egenkontroll. 

 

Åtaganden och förslag till villkor 

Föreslå villkor för t.ex. utsläpp till luft eller lagring av kemikalier. 

 

Direktiv 

Ange om verksamheten omfattas av något EG-direktiv som t.ex. IPPC, VOC. 

 

Sevesolagen 

Ange om verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

 

Samråd 

Redovisa en sammanställning av de samråd som hållits. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Sammanställ en miljökonsekvensbeskrivning, enligt riktlinjer nedan. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
Uppgifter om vad en MKB ska innehålla finns i 6 kap. 11 § miljöbalken och 16-19 §§ 

miljöbedömningsförordningen. Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning ska anpassas till 

verksamhetens art och omfattning. Listan nedan är en checklista - punkter kan både 

behöva läggas eller tas bort. 

 

Administrativa uppgifter 

• Namn, adress, telefon, telefax, e-post 

• Organisationsnummer 

• Fastighetsbeteckning och fastighetsägare 
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Ansökan avser 

• Nyetablering, befintlig verksamhet, utökad produktion eller annan ändring av 

verksamheten 

• Sökt omfattning av produktion, ändring 

 

Verksamhetskod 

Ange verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Verksamhetens utformning och omfattning (nuvarande och planerade) 

• Nuvarande verksamhet 

• Planerad förändring eller ny verksamhet 

• Ange vilken maximal produktion som verksamheten ska omfatta 

 

Planförhållanden 

• Situationsplan med beskrivning av avstånd till exempelvis närliggande bostäder, 

skolor, daghem, vårdinrättningar, befintliga och planerade arbetslokaler, 

fritidsbebyggelse och liknande för de olika lokaliseringsalternativen (skalenlig karta – 

om kartorna förstoras i kopieringsmaskin ska en skalstock finnas på kartan) 

• Kommunens detaljplan/områdesbestämmelser och översiktsplan för området med 

kommentarer 

• Områden för riksintressen för naturvård, kulturmiljö m.m. 

• Övriga planer/områdesbestämmelser som berör området 

• Redovisning av alternativa platser för lokalisering 

• Beskrivning och jämförelse mellan alternativa lägen för planerad verksamhet 

• Motivering till varför ett visst alternativ förespråkas. Om det är uppenbart att 

alternativ plats inte är aktuell ska motivet till detta redovisas (t.ex. ägoförhållande av 

mark, samlokalisering med befintlig produktion etc.) 

• Nuvarande markanvändning 

• Den befintliga miljöns känslighet inom fastigheten med tillhörande omgivning, med 

exempelvis särskild uppmärksamhet på: 

- större opåverkade områden 

- våtmarker 

- vattendrag 

- skyddsvärda biotoper 

- hotade växtarter 

- kustområden 

- bergs- och skogsområden 

- nationalparker, naturreservat, kulturreservat, Natura 2000 och andra områden 

som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken 

- områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas 

- tätbefolkade områden 

- historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden 

- förorenade områden 
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Nollalternativet 

En beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd. 

 

Påverkan på miljömålen 

Redovisa hur den planerade verksamheten kommer att påverka de nationella och regionala 

miljömålen och i förekommande fall lokala miljömål. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Redovisa hur den planerade verksamheten påverkar fastställda miljökvalitetsnormer. 

 

Kemikaliehantering 

• Förteckning över kemikalier som används/kommer att användas i verksamheten 

• Aktuella säkerhetsdatablad – bör ej vara äldre än tre år 

• Förvaringsplats anges och beskrivs 

• För cisterner större än 1 m3 ska placering (under eller ovan mark), lagrad volym, 

invallningar/ sekundärt skydd, påkörningsskydd samt datum för senaste besiktning 

anges 

 

Transporter 

• Hur sker transporter till och från verksamheten? Vilka alternativa 

transportmöjligheter finns? Vilka bränslen används? 

• Hälso- och miljöeffekter av de transporter som sker till och från verksamheten samt 

inom den sökta verksamheten 

 

Energi 

• Utsläpp från förbränning av bränsle. Bränsletyp och förbrukning, pannstorlek (MW), 

skorstenshöjd, utsläpp av stoft, SO2, NOX, CO2 

• Övrig energiförbrukning – förbrukning av el, värmepumpar, spillvärme 

• Energibesparande åtgärder. El märkt bra miljöval (grön el). Energiledningssystem 

 

Utsläpp till luft 

• Typ, halter och mängder av föroreningar 

• Förhärskande vindriktning 

• Lukt från utsläppspunkter, ventilationsanläggningar, utsläppshöjd 

• Möjligheten att begränsa/förhindra utsläpp till luft 

 

Utsläpp till vatten 

• Dagvatten från tak- och körytor 

• Brunnars lägen – markeras på karta 

• Kylvatten 

• Mängder processavloppsvatten som uppkommer 

• Typ, halter och mängder av föroreningar i utgående processavloppsvatten 

• Recipient för utsläppet. Är recipienten annat än ett reningsverk bör utsläppspunkt 

markeras på karta 

• Möjligheter att förhindra utsläpp till vatten 
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Buller 

• Eventuellt utförda bullermätningar 

• Bullerkällor (fläktar m.m.) inklusive transporter till och från företaget 

• Bullerbegränsade åtgärder, befintliga och förslag till förbättringar 

 

Avfall 

• Typ av avfall: 

- EWC-koder enligt avfallsförordningen 

- mängd, förvaringsplatser, invallningar m.m. 

- omhändertagande (återvinning, energiutnyttjande, deponering) 

• Farligt avfall: 

- EWC-koder enligt avfallsförordningen 

- mängd per år och maximalt lagrad mängd vid ett och samma tillfälle, 

förvaringsplatser, invallningar m.m. 

- omhändertagande, transportör, mottagare 

 

Mark 

• Genomförda utredningar och undersökningar 

• Konstaterade föroreningar 

• Planerade åtgärder 

 

Hushållning med mark och vatten samt andra resurser 

• Energi- och råvaruförbrukning 

• Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning m.m. 

• Redovisning av nuvarande förhållanden jämfört med kommande förhållanden 

 

Effekter vid olyckor t.ex. haveri, brand och dylikt 

Redogörelse över försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas. 

 

Sammanfattning av hälso- och miljöeffekter 

Sammanfattning av hälso- och miljöeffekter av den planerade verksamheten eller 

åtgärden. Både lokala, regionala och globala aspekter bör övervägas. 

 

Icke-teknisk sammanfattning av MKB:n 

Redovisa en icke-teknisk sammanfattning av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Bilagor som bör följa med MKB:n 

1. Registreringsbevis för bekräftelse av firmatecknare 

2. Situationsplan 

3. Detaljplan/områdesplan med planbestämmelser 

4. Ritningar där följande markeras: 

a. Utsläppspunkter till luft (energi och processer) 

b. Utsläppspunkter till vatten (processavloppsvatten, dagvatten, kylvatten, 

sanitärt avloppsvatten) 

c. Förvaringsplats för råvaror och kemikalier 

d. Förvaringsplats för farligt avfall 

e. Transportvägar 

5. En situationsplan över anläggningen 

 

Lämna in ansökan 

Ansökan inklusive MKB lämnas in i fem exemplar till: 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

971 86 Luleå 

 

En digital version skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Besöksadress: Stationsgatan 5, 971 86 Luleå 
Telefon: 010-225 50 00 
Fax: 0920-22 84 11 

E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se  
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten 
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