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Tillståndsfrågor

Erfarenheter av tillståndsfrågor 
– hur kan myndigheternas 

handläggningsarbete förbättras, 
mobila tillstånd etc.

Mia Jameson
Miljösamordnare

Sydkraft SAKAB AB
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INTE ALLS!
när det gäller nya anläggningar
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Vad innebär ett tillstånd?

•Tillåtelse att göra något som annars är 
förbjudet

•Tillåtelse att påverka människors hälsa och 
miljön negativt

•Skydd från ytterligare krav – nåja
•Trygghet
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Löser man problem med tillståndsprövning?

•Har du hört att den där anläggningen inte 
längre ska vara tillståndspliktig?

•Bara anmälan – hur kan dom?

• Inte ens anmälan – fattar dom inte att 
anläggningen påverkar miljön?

•Så bra att detta äntligen blir tillståndspliktigt!
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eller………

•Kan tillståndsprövning skapa miljöproblem?
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Vilka regler gäller?

•För alla åtgärder och verksamheter som 
påverkar människors hälsa och miljön gäller 
2 kap miljöbalken samt de specialregler som 
gäller för viss situation.
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Vad skiljer för anläggningar som har tillstånd?

•Administrativa bestämmelser – och 
rättskraften i 24 kap 1 § (för MF- och V-
verksamheter).
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Tillstånd eller ej – tillför inget i sak!

•Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning 
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning skall särskilt beaktas 
nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna 
för sådana åtgärder. När det är fråga om 
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd 
behövs för totalförsvaret, skall även detta 
förhållande beaktas vid avvägningen.

•Nyttan av skyddsåtgärder har inget med 
tillstånds- eller anmälningsplikt att göra
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Grundläggande regler vid EBH-åtgärder

Förorenat 
område och 
EBH-åtgärd

Transport Behandling

10 kap

2 kap

Uppgrävda
massor

OBS att skälighetsavvägning enligt 10 kap inte är detsamma som enligt 2 kap

1 kap 1 §
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Varför utförs efterbehandlingsåtgärder

•Exploateringstryck

•Miljöskäl

• I inget av fallen får man skapa mer problem 
än man löser  - 2 kap gäller även vid val av 
EBH-åtgärd (valet en åtgärd som inte kan 
anses vara av försumbar betydelse i det 
enskilda fallet)
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Tillståndsplikt kan motverka miljöhänsyn

•Om behandlingen kräver tillstånd hinner 
man ofta inte vänta på tillståndsprövning

•Behandlingen styrs då till anläggningar med 
tillstånd

•Dessa anläggningar är inte många –
transporterna blir långa

•Lång tid mellan uppgrävning och behandling 
hindrar återfyllnad med behandlade massor

•Detta skapar i sin tur problem för vad man 
ska göra med behandlade massor

•Styr till deponering – deponier inte 
obegränsad resurs och en flyttning av 
problemet
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Tillståndsplikt blir anmälningsplikt

•Tillståndsprövning inte lika viktigt för 
företeelser som inte ska vara på en plats 
och påverka lång tid

•Naturvårdsverket föreslagit anmälningsplikt 
för tillfälliga uppställningar av 
jordbehandlingsanläggningar! 

• Innebär inte minskade krav på miljöhänsyn! 
•Möjliggör ökad miljöhänsyn vid behandling
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Förbättra myndigheternas handläggning

•Tillståndsprövning fasta anläggningar 

•Bra ansökningar!

•Behandlare kan sin sak (2 kap 2 § samt 26 
kap 19 §) – varför inte hjälpa 
prövningsmyndigheterna med underlag för 
bedömningar?
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Förbättra myndigheternas handläggning

•Anmälningsärenden 

•Behandlare kan sin sak (2 kap 2 § samt 26 
kap 19 §) – varför inte hjälpa 
tillsynsmyndigheterna med underlag för 
bedömningar?
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Ord på vägen

• Använd regler för att lösa miljöproblem inte för att 
skapa administrativt krångel

• Tack för mig


