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Process för samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för att 
ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för sol-
cellsanläggning 

 

Undersökningssamråd (6 kap 23-25 §§ miljöbalken) 
När Länsstyrelsen har fattat beslut om att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas så inleds samrådsprocessen med ett undersöknings-
samråd. Ett undersökningssamråd hålls för att länsstyrelsen ska kunna göra 
en bedömning om åtgärden innebär en betydande miljöpåverkan (BMP) el-
ler ej. Det är sökande som bjuder in till och håller i undersökningssamrådet, 
ansvarar för minnesanteckningar etc. Undersökningssamrådet ska hållas 
med länsstyrelsen och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksam-
heten. Inför samrådsmötet ska ett samrådsunderlag lämnas in minst tre, men 
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gärna fem veckor innan mötet. Vad samrådsunderlaget ska innehålla fram-
går av 8-9 §§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Av handlingarna 
ska även framgå vilken syn sökande har på om verksamheten medför en be-
tydande miljöpåverkan (BMP) eller inte. Om sökanden anser att verksam-
heten innebär BMP kan sökande hålla avgränsningssamråd med en gång. 

BMP-beslut (6 kap 26-27 §§ miljöbalken) 
Efter samrådsmötet ska sökande lämna in en samrådsredogörelse över vad 
som framkommit under samrådet. Länsstyrelsen ska därefter i ett särskilt be-
slut avgöra om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte. Vad Länsstyrelsen tar i beaktan vid den bedömningen hittas i 10-
13 §§ Miljöbedömnings- förordningen (2017:966). Länsstyrelsen ska fatta 
beslutet inom 60 dagar från det att samrådsredogörelsen kommit in, den ti-
den får dock förlängas. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas särskilt. 

Om verksamheten bedöms medföra BMP krävs en specifik miljöbedömning 
(Vanlig MKB), om verksamheten inte bedöms medföra BMP räcker det med 
en liten MKB. 

Liten MKB när en specifik miljöbedömning inte ska göras (6 kap 
47 § miljöbalken) 
Om länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte kan antas medföra 
BMP, ska sökande lämna in en liten MKB. Sökanden ska i MKB:n 
lämna de upplysningar som behövs för att bedöma vilka väsentliga 
miljöeffekter som verksamheten kan förväntas medföra. MKB:n 
ska även innehålla den samrådsredogörelse som har tagits fram un-
der undersökningssamrådet. Länsstyrelsen fattar därefter beslut i 
ärendet. 
Länsstyrelsens beslut kan resultera i att verksamheten kan godkän-
nas med försiktighetsmått alternativt att verksamheten förbjuds. 
 
Avgränsningssamråd för specifik miljöbedömning (6 kap 28- 32 §§ miljö-
balken) 

Om Länsstyrelsen bedömer att verksamheten kan antas medföra BMP ska 
en specifik miljöbedömning genomföras. En specifik miljöbedömning utgör 
en vanlig MKB. Inför upprättande av den specifika miljöbedömningen ska 
ett avgränsningssamråd hållas. Avgränsningssamrådet syftat till att samråda 
om utformningen av MKB. Av 

6 kap 35 § miljöbalken samt 16-19 §§ Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) framgår vad MKB:n ska innehålla. Länsstyrelsen ska verka för 
att innehållet i MKB:n får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs 
för prövningen. Sökanden ska hålla avgränsningssamrådet med en vidare 
krets vilket innefattar länsstyrelsen och de enskilda som kan bli särskilt be-
rörda av verksamheten samt övriga statliga 
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myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av 
verksamheten. För Länsstyrelsens del räcker det att myndigheten ges möj-
lighet att skriftligen yttra sig över det uppdaterade samrådsunderlaget under 
avgränsningssamrådet. Efter samrådet tar sökanden fram MKB:n och läm-
nar denna till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen lämnar synpunkter på MKB:n och MKB:n kan i vissa fall be-
höva kompletteras. När MKB:n är komplett slutför Länsstyrelsen miljöbe-
dömningen och fattar beslut i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan resultera i 
att verksamheten kan godkännas med försiktighetsmått alternativt att verk-
samheten förbjuds. 

Mer vägledning 

Processen för samråd enligt 6 kap miljöbalken 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/svensk- forfattningssamling/_sfs-1998-
808/#K6 
 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/svensk- forfattningssamling/_sfs-2017-966 
 
Naturvårdsverkets hemsida 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/specifik- 
miljobedomning/ 
 
Naturvårdsverkets handbok om 12:6-samråd https://www.na-
turvardsverket.se/om-oss/publikationer/6200/anmalan-for- 
samrad---handbok-20016 
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