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INNEHÅLL I SAMRÅDSUNDERLAGET 
 
Här har vi listat en rad punkter som kan behöva finnas 
med i ett samrådsunderlag. Observera att detta är ett 
försök till bruttolista. Alla punkter är inte alltid 
relevanta. De olika delarna i samrådsunderlaget kan 
också vara mer eller mindre ingående beskrivna.  

• Vilken prövning det gäller: Är det aktuellt 
med prövning av hela verksamheten eller 
handlar det om ett ändringstillstånd. Är det 
aktuellt med sambandsprövningar, till exempel 
markavvattning, artskydd, Natura 2000. 

• Typ av samråd: Det ska framgå om 
verksamhetsutövaren bjuder in till 
undersökningssamråd eller avgränsningssamråd 
alternativt både och. Om avgränsningssamrådet 
inte har föregåtts av ett undersökningssamråd, så 
ska det framgå av samrådsunderlaget. 

• Administrativa uppgifter: 
Verksamhetsutövarens juridiska namn, 
organisationsnummer, adress, telefonnummer,  
e-postadress, fastighetsbeteckning, 
fastighetsägare, kontaktperson och/eller 
miljöansvarig. 

• Kontaktuppgifter: Vart man kan vända sig för 
att få ytterligare information, senaste datum för 
att lämna synpunkter samt hur synpunkterna kan lämnas. 

• Befintliga tillstånd: Eventuella befintliga tillstånd som finns för den sökta 
verksamheten. Exempelvis miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, brandfarliga 
varor, dispenser med mera. Även tillstånd till anläggningar i den sökta 
verksamhetens påverkansområde kan behöva redovisas. Till exempel redan 
tillståndgivna vattenuttag inom påverkansområdet om samrådet rör 
vattenverksamhet. 

• Verksamhetskoder för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken: 
Verksamhetens koder enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). I de fall 
verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen (lag 1999:381) och/eller 
industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) ska även detta anges. Även 
delverksamheter med egna verksamhetskoder ska anges. 

Miljöbedömningsförordning 
(2017:966) 

8 §   Samrådsunderlaget enligt 6 kap. 
24 § första stycket 1 och 30 § andra 
stycket miljöbalken ska innehålla 
uppgifter om 
   1. verksamhetens eller åtgärdens 
utformning och omfattning, 
   2. rivningsarbeten, om sådana kan 
förutses, 
   3. verksamhetens eller åtgärdens 
lokalisering, 
   4. miljöns känslighet i de områden 
som kan antas bli påverkade, 
   5. vad i miljön som kan antas bli 
betydligt påverkat, 
   6. de betydande miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser, i den utsträckning sådana 
uppgifter finns tillgängliga, 
   7. åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa negativa miljöeffekter, i den 
utsträckning sådana uppgifter finns 
tillgängliga, och 
   8. den bedömning som den som 
avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden gör i frågan om 
huruvida en betydande miljöpåverkan 
kan antas. 
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• Verksamhetsutövarens bedömning om betydande miljöpåverkan eller inte: Om 
samrådsunderlaget rör ett undersökningssamråd behöver ni motivera varför ni 
bedömer att det inte är betydande miljöpåverkan. Bedömningen ska grundas på 
kriterierna i 10 - 13 §§ miljöbedömningsförordningen. 

• Vid avgränsningssamråd: Samrådsunderlaget ska ha den omfattning och 
detaljeringsgrad som behövs för att kunna ta ställning till vilken omfattning och 
detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha. Om undersökningssamråd 
inte har skett ska samrådsunderlaget innehålla uppgift om det. 

• Lokalisering: 
− Val av plats för verksamheten, ange gärna även alternativ plats i det fall 

verksamheten är/kan vara BMP (betydande miljöpåverkan) 
− Situationsplan över verksamhetsområdet som visar befintligt eller planerat läge 

för eventuella anläggningsbyggnader och översiktskarta där avstånd till 
exempelvis närboende, förskolor, skolor och vårdinrättningar framgår. 

− Nuvarande och framtida mark/vattenanvändning. 
− Misstänkta eller konstaterade föroreningar på platsen. 
− Verksamhetens förenlighet med detaljplan, områdesbestämmelser och 

översiktsplan för aktuellt område. För vissa områden kan det finnas tematiska 
tillägg till översiktsplanen eller fördjupade översiktsplaner. 

− Skyddade områden i närheten av planerad verksamhet såsom Natura 2000-
områden, naturreservat, biotopskydd, strandskydd, kulturreservat, 
fornlämningar och vattenskyddsområden 

− Riksintressen 
− Andra tillståndsgivna verksamheter 
 
Verksamheten och närliggande intressen ska redovisas på tydliga kartor lämplig 
skala. Koordinater ska anges i referenssystemet SWEREF99 TM höjdsystemet 
RH2000. 

 
• Verksamhetens utformning och omfattning: 

− Verksamhetens omfattning, till exempel antal tillverkade produkter, maximala 
producerade mängder, avfall, volym för vattenuttag eller överledning, bottenyta 
som påverkas, driftstider och liknande. 

− Verksamhetens utformning: metod för utförande, ingående processer, 
reningsutrustning, kemikaliehantering, transportbehov, drifttider, risker för 
olyckor, vart dagvatten och spillvatten leds, behov av grundvattenbortledning 
och liknande. 

− Område som kan antas påverkas och ingrepp som till exempel dränering, 
konstruktioner, rivningar, byggnationer och stängsel. 

 
Även följdverksamheter, till exempel transporter, tillfartsvägar och masshantering 
kan behöva beskrivas. 

 
• Undersökningar: Redovisa kortfattat vilka planerade inventeringar, beräkningar 

och övriga utredningar med mera som kommer att tas fram till ansökan. Om 
utredningar redan är genomförda bifogas de samrådsunderlaget. 
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• Rivningsarbeten: Eventuella rivningsarbeten inom verksamhetsområdets som kan 
behöva utföras till följd av planerad verksamhet eller åtgärd. 

• Betydande miljöeffekter under anläggnings- och driftsfas, till följd av 
exempelvis: 
Miljöfarlig verksamhet, Natura 2000 
− Utsläpp till luft och vatten, 
− buller, 
− avfallshantering, 
− lukt, 
− vibrationer, 
− transporter, 
− energianvändning (bränslemängd och typ, energiförbrukning) eller  
− annan relevant miljöpåverkan som verksamheten förutses medföra. 
Vattenverksamhet, Natura 2000 
− Sänkning av grundvattennivån, 
− vattenbortledning, 
− ändrade flöden, 
− grumling 
− förändrad bottenstruktur, 
− ändrade strömningsförhållanden och 
− buller. 
 
Om ni är en befintlig verksamhet så behöver ni redovisa sammanställningar av 
provtagningar och mätningar ni gjort (vattenprovtagningar, bullermätningar, 
luftmätningar m.m.).  
 
Finns det andra tillståndsgivna verksamheter i närheten som kan påverkas eller som 
påverkar den nya verksamheten? Kan dessa verksamheter bidra till störningar i 
området (kumulativa effekter)? Kan den aktuella verksamheten påverka eller 
påverkas av en Sevesoverksamhet eller ett markavvattningsföretag? 
 

• Miljöns känslighet: Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli 
påverkade av projekten måste beaktas, i synnerhet vad beträffar 

− nuvarande markanvändning, 
− naturresursernas relativa förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, 
− den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på: 

o våtmarker, 
o kustområden, 
o bergs- och skogsområden, 
o naturreservat och nationalparker, 
o Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet (Natura 2000) 
o områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning 
o har fastställts för miljön redan har överskridits, 
o tätbefolkade områden, 
o historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. 

 
• Vad i miljön som kan bli betydligt påverkat: Ange vad i områdets miljö som kan 

antas bli betydligt påverkat av den verksamhet eller åtgärd som planeras. T.ex.: 
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Kommer dagvattenflöden att ändras markant eller blir det ändringar i 
grundvattennivåerna? Blir det ändrade ljus- och ljudförhållanden? Kan störande lukt 
uppstå? 

• Natura 2000: Om verksamheten ligger nära eller på annat sätt kan komma påverka 
ett Natura 2000 område genom exempelvis utsläpp eller transporter behöver 
samrådsunderlaget dessutom innehålla uppgifter om Natura 2000 området samt en 
beskrivning av verksamhetens påverkan på områdets värden. Bedöm om det finns en 
risk för betydande påverkan på miljön i området eller inte. Till hjälp finns 
bevarandeplanen i de fall en sådan har tagits fram. 

• Klimat: Verksamhetens känslighet för ett förändrat framtida klimat och 
verksamhetens påverkan på klimatet. 

• Miljökvalitetsnormer: I samrådsunderlaget handlar det om att identifiera vilka 
miljökvalitetsnormer som berörs. Lämpliga skyddsåtgärder i den mån de finns 
tillgängliga kan redovisas mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen. De 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken som verksamheten kan komma att 
påverka är normerna för vatten, luft och buller. 

• Miljökvalitetsmål: Identifiera nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål 
som berörs av den planerade verksamheten. Lämpliga skyddsåtgärder redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

• Skyddsåtgärder för att förebygga negativa miljöeffekter: Beskriv vilka 
skyddsåtgärder som planeras för att förebygga negativa effekter. Det kan vara 
tekniska åtgärder likväl som att man tidsmässigt styr när arbeten eller åtgärder ska 
vidtas under dygnet eller året för att minska olägenheter. Hanteringen av negativa 
effekter av en verksamhet eller åtgärd bör följa en skadelindringshierarki. 
Skadelindringshierarkin innebär att skador i första hand undviks. I andra hand bör de 
begränsas och återställas på plats. Endast i sista hand bör skador kompenseras. 

• Kompensationsåtgärder: (16 kap. 9 § 3 miljöbalken). I ett tidigt skede är det bra att 
fundera kring frågan om behovet av ekologisk kompensation. Det kan t.ex. handla 
om att avsätta och sköta mark för utveckling av habitat som går förlorade trots att 
skadelindrande åtgärder enligt ovan vidtas. En annan form av kompensationsåtgärd 
kan vara fiskeavgift vid vattenverksamhet. 

• Tidsbegränsning av tillstånd: Hur ser verksamhetsutövaren på ett tidsbegränsat 
tillstånd? 

• Gränsöverskridande miljöpåverkan: Finns risk för gränsöverskridande 
miljöpåverkan? Detta gäller vanligtvis verksamheter som är lokaliserade nära 
gränserna mot Norge (ESBO, 6 kap. 33 § miljöbalken). 
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