OM VINDKRAF T
T ILLST ÅN DS P R O CE SS E N

VAD ÄR MIL JÖFARLIG VERKSAMHET
ENLIGT MIL JÖBALKEN?

PRÖVNINGSPROCESSEN STEG FÖR
STEG

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som kan medföra
störningar för människors hälsa eller miljön.
Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i
Miljöbalken (MB).

En tillståndsansökan kommer att hanteras i olika
”spår” beroende på om den ansökta verksamheten
kan antas utgöra betydande miljöpåverkan
(BMP) eller inte. För verksamheter som enligt
lagstiftningen per automatik utgör BMP, som en
vindkraftsanläggning av den storlek som vindpark
Stömne, ska en s.k. specifik miljöbedömning göras.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av
anläggningar:
»»A-anläggningar – t.ex. flygplatser, avfallsdeponier

och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

VAD ÄR EN SPECIFIK
MIL JÖBEDÖMNING?

»» B-anläggningar – t.ex. avloppsreningsverk, energi-

En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap.
28 § MB, att verksamhetsutövaren (VU), d.v.s. den
som ska bedriva verksamheten:

anläggningar (däribland vindkraftsanläggningar)
och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

- tar fram en MKB, och

C-anläggningar – t.ex. bensinstationer och
sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

»»

NÄR KRÄVS ETT TILLSTÅND ENLIGT
MIL JÖBALKEN?
Många s.k. miljöfarliga verksamheter kräver
tillstånd enligt MIljöbalken (MB) för att få startas
och drivas. I Miljöprövningsförordningen finns det
angivet vilka verksamheter som är tillståndspliktiga.
Vindkraftsanläggningar av den storlek som
vindpark Stömne finns upptaget i förordningen
som tillståndspliktigt (s.k B-anläggning) och ska
tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen
(MPD) vid Länsstyrelsen.

- samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska avgränsas,
- lämnar in en MKB till den som prövar tillståndsfrågan.
Den specifika miljöbedömningen innebär vidare
att den myndighet som prövar tillståndsfrågan:
- ger tillfälle till synpunkter på MKB:n, och
- slutför miljöbedömningen
Miljöbedömning är hela den process som leder fram
till tillståndsprövningen där miljöbedömningen
slutförs.
I figuren nedan illustreras miljöbedömningsprocessen:
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VA D H Ä N DER EF T ER
AV G R Ä N S N I N G SSA M R Å DET ?

Det är verksamhetsutövaren (VU) som ansvarar
för att genomföra avgränsningssamrådet. Syftet
med avgränsningen är att MKB:n ska få lämplig
omfattning och detaljeringsgrad.

Efter att samråd genomförts upprättar sökanden
(verksamhetsutövaren) en samrådsredogörelse
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Avgränsningssamrådet ska behandla sådana
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig själv eller till följd av yttre händelser.
VU ska utföra avgränsningssamrådet tillsammans
med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta
aktuell kommun) och de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.
Samrådet ska också utföras med de övriga
statliga myndigheter, de kommuner, organisationer,
företag och den allmänhet etc som kan antas bli
berörda av verksamheten. Det är upp till VU att
bestämma hur samrådet ska läggas upp. VU ska
inför avgränsningssamrådet lämna ett samrådsunderlag till samrådsparterna.
De synpunkter som inkommer under samrådet
utgör underlag för fortsatt planering av vindparken och utarbetande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vid behov åläggs sökanden att komplettera
ansökan.
När MPD bedömer att ansökan är
komplett kungörs den i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till MPD. MPD begär
också in yttranden från kommunens miljönämnd,
Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning m fl. Aktuell
kommun får även en begäran om beslut om
anläggningen kan tillstyrkas i enlighet med 16 kap.
4 § Miljöbalken.
Inkomna yttranden granskas och sökanden ges
möjlighet att bemöta dem.
MPD fattar därefter beslut. Detta kungörs i
ortspressen. Om tillstånd ges kan beslutet överklagas
av grannar och andra berörda. Överklagande avgörs
av Mark- och Miljödomstolen.
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