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Tillståndsplikt
Samråd
Yrkande
Teknisk beskrivning
MKB
Sakägare

Ansökan enligt
miljöbalken

• Tillståndsplikt enligt miljöbalken?
• Samrådet? 6 kap.MB
• Vad vill jag göra?- Yrkande
• Hur ska jag nå dit jag vill?- Teknisk beskrivning
• Hur påverkar det omgivningen?- MKB
• Vilka påverkas? Sakägare (särsk reglering

vattenverksamhet jfr 22 kap. 1 a § MB)

• Finns det utrymme för flexibilitet i ovanstående?



Vattenverksamhet
Tillståndsplikt

• 11 kap. 2 § definition markavvattning
- innefattar ”att skydda mot vatten” t.ex en vall

• 11 kap. 3 § Mb definition vattenverksamhet, t.ex.
- anlägga ngt i vatten
- bortledande
- grävning vatten
- markavvattning
- (finns fler punkter)

• 11 kap. 9 § MB tillståndsplikt (huvudregel för
vattenverksamhet)



Samrådet
Tillståndsansökan

• Inför en ansökan enligt miljöbalken måste man
samråda, 6 kap. MB

• Myndigheter
• Kommuner
• Organisationer
• Enskilda berörda
• Allmänhet



Yrkande
Teknisk beskrivning

Ansökan innehåll

• Du måste själv veta vad du vill för att kunna ta in
omgivningens synpunkter på det= konkret yrkande,
konkret teknisk beskrivning

• Begränsat utrymme att justera yrkandena eller
teknisk beskrivning om påverkan för
omgivning/sakägare förändras.

• Om yrkandena eller teknisk beskrivning justeras kan
remissrunda/kungörelse behöva göras om



Exempel



Miljökonsekvens-
beskrivning
Skyddsåtgärder
Kontroll
M m

Ansökans innehåll

Yrkande och Teknisk beskrivning ska täckas av och
hanteras i

• MKB
• Förslag til skyddsåtgärder
• Kontroll
• Vilka fastigheter berörs, namn adress

fastighetsägare
• Vilka ersättningsbelopp erbjuds
• M m



Vattenverksamhet
Fastigheter som
påverkas/sakägare

Ansökans innehåll

• Speciell ställning i miljöbalken/vattenverksamhet
• Kan få ersättning i ansökningsmålet
• Ange hur sakägare påverkas
• Sakägare kan få ersättning för rättegångskostnader

• Begränsat utrymme att efter tillståndet meddelats
flytta en anläggning så att påverkan träffar någon
annan.



Miljöbalken
Detaljplan PBL

Tillstånd

• Bebyggda områden omfattas ofta av detaljplan
• Tillstånd enligt miljöbalken får inte strida mot

planen (2:6 MB)
• Kan finnas gamla planer som hindrar den valda

placeringen/utformningen
• Om inte planen ändrats kan MB-tillståndet villkoras

med planändring



Flera alternativa
lösningar?

Tillstånd

• Ingen direkt gräns för antalet olika alternativ man
kan få tillstånd till

• Alla alternativ och all påverkan ska dock beskrivas
• Fler sakägare om fler alternativ utreds
• Fler sakägare som kan processa på sökandens

bekostnad
• Komplexiteten ökar markant om man vill hålla

många varianter öppna
• Inga surprise-partyn

• När du har fått tillstånd gäller det ”mot alla” ,
rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB

• Rättskraften avser frågor som prövats i domen
• Du är bunden av tillståndet



Spekulationer om
lagändringar?

Pågår inga direkta
lagstiftningsarbeten i
frågan

Möjliga förändringar?

• Om flexibiliteten för tillståndshavaren ska öka utan
att varje scenario är beskrivet

• …då måste antagligen
- möjligheten för myndigheter att ingripa med nya
skyddsåtgärder öka
- möjligheten för nyupptäckta sakägare (dvs
fastighetsägare som påverkas) att få saken prövad
öka
- ersättningsbeloppen kunna justeras i efterhand

• Kort sagt rättskraften i MB 24:1 måste minska

• I ersättningsfrågan kan man alternativt  hänvisa
påverkade att själva stämma verksamhetsutövaren
om uppgöresle i godo inte träffas



Exempel



Sammanfattningsvis

• Systemet är inte så flexibelt
• Blir väldigt omfattande ansökan/MKB om det ska

vara flexibelt
• Påverkan miljö
• Påverkan enskilda
• Rättegångskostnader
• Ersättningsfrågor

• Pågår inga direkta lagändringsprojekt i riktningen
mer flexibilitet

----------------------------------
Tack för mig…


