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Förslag till dagordning för myndighetssamråd 
Bolaget håller i samrådsmötet och för anteckningar. Samrådsunderlag ska 

ha skickats ut till inbjudna deltagare i god tid innan mötet. 

 

1. Alla presenterar sig själva och sin roll i prövningen.  

Skicka runt deltagarförteckning där deltagarna får fylla i namn och e-post. 

 

2. Bolaget redogör för befintlig och/eller planerad verksamhet.  

 

3. Bolaget redogör för verksamhetens lokalisering och påverkan på miljö och hälsa 

genom till exempel buller och utsläpp till luft och vatten.  

- Genomgång av samrådsunderlaget och preliminärt innehåll i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

- Redogör för branschspecifika bestämmelser i miljöbalken med förordningar och 

föreskrifter. 

- Redogör för om verksamheten berör miljökvalitetsnormer. 

- Redogör för om verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

- Redogör för om verksamheten är en industriutsläppsverksamhet (IED-verksamhet), 

det vill säga omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250) samt om den berörs 

av några BAT-slutsatser eller BREF-dokument. Behöver statusrapport upprättas? 

- Redogör för yrkanden och åtaganden samt eventuellt förslag till villkor. 

 

4. Länsstyrelsen informerar om samråds- och tillståndsprocessen.  

- Syftet med samråd och prövning. 

- Handläggningstid.  

- Diskussion om samrådsunderlaget och vad miljökonsekvensbeskrivningen behöver 

innehålla kopplat till bolagets redogörelse av verksamheten och preliminärt innehåll i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

- Underlag/information om platsen och närområdet. 

- Betydande eller ej betydande miljöpåverkan. Vad säger 

miljöbedömningsförordningen (2017:966)? Vad innebär det för krav på ansökan om 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan? 

- Om det är en IED-verksamhet och/eller om verksamheten omfattas av Sevesolagen 

redogör Länsstyrelsen för vilka ytterligare krav det innebär på ansökan.  

 

5. Tillsynsmyndigheten och andra närvarande myndigheter lämnar sina synpunkter. 

 

6. Bolaget redogör för på vilket sätt man planerar att samråda med enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda av verksamheten. Diskussion om hur kretsen ska avgränsas 
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och på vilket sätt samrådet ska ske. Om verksamheten medför betydande 

miljöpåverkan även diskussion om vilka andra myndigheter och organisationer som 

bolaget ska samråda med. Om verksamheten omfattas av Sevesolagen ska detta 

framgå av informationen som ges vid samrådet. 

 

7. Övriga frågor 

 

8. Rundvandring 

 

9. Sammanfattning 


