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Yttrande över Promemoria – Effektivare 

identifiering, beskrivning och bedömning av 
miljökonsekvenser, samt Promemoria – 

Följdändringar med anledning av ändringar i 

6 kap. miljöbalken om identifiering, beskrivning 
och bedömning av miljökonsekvenser 

Riksantikvarieämbetets yttrande omfattar övergripande synpunkter, svar på de 

frågor som har formulerats i remisshandlingarna, samt synpunkter på resonemang 

och förslag i de olika kapitlen i Promemoria – Effektivare identifiering, beskrivning 

och bedömning av miljökonsekvenser (fortsättningsvis kallad promemorian).  

 

Riksantikvarieämbetets yttrande omfattar även kommentarer avseende 

Promemoria – Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken om 

identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser.  

Sammanfattning 
Det är positivt att förslaget till nytt 6 kap. miljöbalken ger uttryck för en ambition att 

se miljökonsekvensbeskrivningar som en process. Delar av förslaget riskerar 

emellertid att motverka denna ambition, då miljökonsekvensbeskrivningarna 

närmast beskrivs som en produkt som ska tas fram när det redan står klart att en 

plan eller ett program respektive en verksamhet eller en åtgärd kommer att 

innebära betydande miljöpåverkan. Risken är att arbetet reduceras till ett 

mekaniskt beskrivande av konsekvenser, snarare än att fungera som ett sätt att 

integrera miljöaspekter i arbetet.  

 

Riksantikvarieämbetet anser vidare att: 

 syftet med miljökonsekvensbeskrivningar bör anges tydligt i lagreglerna, 

 det utifrån kulturmiljöområdet är angeläget att åstadkomma en enhetlig 

terminologi och att myndigheten ska involveras i detta arbete, 

 bedömningen av betydande miljöpåverkan ska utgå ifrån om det finns en risk 

för sådan påverkan och formuleringen kan antas bör därför behållas, 
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 det är positivt att det i 11 och 44 §§ framhålls att indirekta och kumulativa 

effekter ska ingå i vad en beskrivning av miljöpåverkan ska omfatta, 

 det ur kulturmiljösynpunkt inte är möjligt och inte heller lämpligt att fastställa 

verksamheters miljöpåverkan i förväg och att bedömningen istället bör utgå 

ifrån kriterier, 

 kriterier för bedömning av verksamheters miljöpåverkan även bör omfatta 

landskap och dess betydelser för människor, 

 tillägget i 22 kap. 1 § 3 punkten är nödvändigt och bra för att förslaget inte ska 

leda till sämre samlad miljöskyddseffekt, och 

 ambitionen att föra in miljöfrågorna tidigare i processen är positivt, men att det 

även måste finnas utrymme för korrigeringar och kompletteringar sent i 

prövningsprocessen. 

Övergripande synpunkter 
Riksantikvarieämbetet anser det positivt att förslaget till nytt 6 kap. miljöbalken ger 

uttryck för en ambition att fokusera på arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar 

som en process, snarare än att se miljökonsekvensbeskrivningar som en produkt. 

Det processuella tänkandet kommer till exempel till uttryck i förslaget till rubrik för 

kapitlet (Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser). Det 

kommer också till uttryck i dispositionen av kapitlet, bland annat med placering av 

planer och program före verksamheter och åtgärder. Detta är logiskt och bra. 

Vidare är det principiellt bra att försöka styra miljöarbetet mot situationer där det 

gör mest miljönytta, att begränsa slentrianmässig tillämpning av miljökonsekvens-

beskrivningar, att tydliggöra krav och att öka förutsägbarheten.  

 

Riksantikvarieämbetet anser emellertid samtidigt att delar av det remitterade 

förslaget på olika sätt snarare riskerar att motverka denna ambition, då 

miljökonsekvensbeskrivningarna närmast framstår som en produkt som ska tas 

fram när det redan står klart att en plan eller ett program respektive en verksamhet 

eller en åtgärd kommer att innebära betydande miljöpåverkan. I den meningen 

utnyttjas inte processen som en möjlighet för att identifiera, beskriva och bedöma 

miljökonsekvenser. Risken med förslaget är att arbetet med miljökonsekvens-

beskrivningar reduceras till ett mekaniskt beskrivande av konsekvenser av förslag, 

snarare än att fungera som ett sätt att integrera miljöaspekter i arbetet med planer 

och program samt verksamheter och åtgärder och därigenom förändra dessa i en, 

ur miljösynpunkt, positiv riktning.  
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Svar på särskilda frågeställningar i remissen 
1. Förslaget innehåller en delvis ny struktur och disposition av kapitlet varigenom 

bestämmelserna om planer och program respektive verksamheter och åtgärder hanteras 

under helt separata avsnitt och där ett antal bestämmelser förts upp från förordningsnivå till 

att regleras direkt i 6 kap. Detta medför att 6 kap. blir relativt omfångsrikt, men ger 

förhoppningsvis också en mera lättillgänglig reglering. Tjänar den valda strukturen syftet 

med att göra reglerna mera lättillängliga? 

 

Riksantikvarieämbetets bedömning är att det finns fördelar med att behålla 

uppdelningen mellan planer och program å ena sidan, och verksamheter och 

åtgärder å den andra, genom att bestämmelserna hanteras i separata avsnitt. 

Huruvida den valda strukturen i övrigt kommer att innebära en mera lättillgänglig 

reglering är svårt att bedöma. Orsaker till att en reglering uppfattas som 

otillgänglig beror inte alltid på regelverkets struktur och utformning, utan i många 

fall på tillämpningen av regelverket. Att syftet med bestämmelserna uttrycks 

begripligt och tydligt är viktigare för tillgängligheten och tillämpningen än 

lagtextens struktur och omfattning. Mot den bakgrunden bör bestämmelser, bland 

annat utifrån direktiven 2001/42/EG och 2011/92/EU, som klargör syftet med 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program samt verksamheter och 

åtgärder föras in i 6 kap. miljöbalken. 

 

2. Naturvårdsverket kommer att ges ett uppdrag att fastställa vilka verksamheter vars 

miljöpåverkan ska kunna fastställas i förväg. Det är önskvärt att Naturvårdsverket i detta 

arbete får möjlighet att också ta del av remissmyndigheternas kunskap på detta område. 

Synpunkter välkomnas därför på vilken kategori och, i så fall, på vilka grunder. 

 

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska balken tillämpas så att värdefulla kulturmiljöer 

skyddas och vårdas. Kulturmiljö är således en självklar aspekt i tillämpningen av 

alla delar av miljöbalken. Eftersom kulturmiljö är platsberoende är det svårt att i 

förväg ange vilka verksamheter som påverkar kulturmiljön. Ur kulturmiljösynpunkt 

betyder det till exempel att miljöpåverkan sällan kan bedömas utifrån en 

förutbestämd lista med verksamheter. Omfattande verksamheter kan ha liten 

påverkan på en specifik kulturmiljö medan små verksamheter kan ha stor 

påverkan. Det är således inte möjligt och inte heller lämpligt att ur kulturmiljö-

synpunkt fastställa verksamheters miljöpåverkan i förväg. Istället bör resurser 

läggas på att utveckla kriterier för en sådan bedömning. Om listor ändå 

eftersträvas är det nödvändigt att det finns utrymme för bedömning av om en 
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verksamhet kan innebära betydande miljöpåverkan ur kulturmiljösynpunkt även 

om det inte har fastställts i förväg.  

 

3. En grundläggande utgångspunkt för arbetet med förslaget har varit att de föreslagna 

åtgärderna ska bidra till att resurserna läggs på rätt ställe och att den samlade miljöskydds-

effekten ska bli bättre eller i vart fall oförändrad jämfört med idag. En viktig del i detta är 

kraven på de prövningsunderlag som ska tas fram för verksamheter som inte ska anses 

medföra en betydande miljöpåverkan. Är den valda ordningen med samråd och besluts-

underlag väl avvägd för att uppnå dessa syften? 

 

Det är svårt att i nuläget förutse i vilken utsträckning miljökonsekvensbeskrivningar 

inte kommer att krävas till följd av de föreslagna ändringarna. Det är därigenom 

också svårt att bedöma förutsättningarna för att hävda kulturmiljön i framtiden med 

den nya ordningen. Generellt sett har tillämpningen av miljökonsekvensbeskriv-

ningar haft stor betydelse för att uppmärksamma kulturmiljön i planeringen och i 

beslut om åtgärder och verksamheter. Det finns en risk att kulturmiljöfrågan 

kommer att uppmärksammas i mindre utsträckning till följd av förslagen. Oavsett 

på vilket sätt och i vilken utsträckning systemet med miljökonsekvensbeskrivningar 

förändras är det viktigt att följa upp och utvärdera tillämpningen för att därigenom 

bevaka att väsentliga miljöaspekter beaktas på ett tillfredsställande sätt.  

 

När det gäller verksamheter och åtgärder föreslås bestämmelser om samråd och 

samrådsunderlag. I de fall verksamheter och åtgärder inte medför betydande 

miljöpåverkan finns förslag om att i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken 

redovisa uppgifter om miljöpåverkan med utgångspunkt från dessa samråd. 

Motsvarande bestämmelser förutsätts införas som följdändringar i berörda 

författningar. 

 

4. Som ett led i att förkorta handläggningstiderna har en allmän strävan varit att en 

verksamhets eller åtgärds förutsedda miljökonsekvenser ska kunna identifieras och 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning kunna fastställas på ett så tidigt 

stadium av processen som möjligt. I anslutning till detta önskas synpunkter på lämpligheten 

och utformningen av förslaget om ett tidigt godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen 

under prövningsmyndighetens handläggning. Synpunkter kan t.ex. avse vilka rättsverkningar 

som bör knytas till beslutet. 

 

Riksantikvarieämbetet har inga invändningar mot förslaget, enligt 6 kap. 50 §, att 

tillståndsmyndigheten så tidigt som möjligt i handläggningen ska fatta beslut om 

huruvida miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken. 
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Sammantaget skulle detta kunna öka möjligheten att tidigt i beslutsprocessen 

integrera relevanta miljöaspekter i de överväganden som ska göras avseende 

verksamheter och åtgärder. Ett av skälen till förslaget anges vara effektivitets-

hänsyn. En viktigare grund för förslaget bör vara att den föreslagna ordningen 

genererar större miljönytta. I detta sammanhang bör också framhållas att 

prövningsprocessen i sig är väsentlig för att identifiera, beskriva och bedöma 

miljökonsekvenser. Det måste således finnas utrymme för att organisera och 

genomföra processen så att relevanta miljöaspekter integreras i de överväganden 

som görs inom ramen för prövningen av en verksamhet eller åtgärd.  

 

Mot bakgrund av detta förefaller förslaget om ett tidigt godkännande av 

miljökonsekvensbeskrivningen medföra en förbättring jämfört med i dag gällande 

lag och praxis på området. En viktig förutsättning för att en ordning med ett tidigt 

godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen ska fungera är att det finns 

utrymme att korrigera och komplettera miljökonsekvensbeskrivningen i de fall nya 

insikter och ny kunskap kommer fram sent i prövningsprocessen. 

 

5. Ett sista område som synpunkter särskilt välkomnas på är den gjorda avgränsningen 

mellan regler i 6 kap. och 22 kap. miljöbalken i den del som avser verksamheter och 

åtgärder. 

 

Riksantikvarieämbetet anser att tillägget i 22 kap. 1 § 3 punkten är nödvändigt och 

bra. Motsvarande bestämmelser förutsätts införas i berörda författningar. 

Bestämmelsen är bra, inte minst för att konsekvenserna av det system som nu 

föreslås och förväntas leda till färre antal miljökonsekvensbeskrivningar inte ska 

leda till sämre samlad miljöskyddseffekt.  

Synpunkter på förslagen utifrån promemorians olika 

kapitel 

Behovet av och utgångspunkter för ändringar i 6 kap. miljöbalken 
(kap. 5) 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar 
En av utgångspunkterna för förslaget till nytt 6 kap. miljöbalken är att 

bestämmelserna ska syfta till att ge förutsättningar för att uppnå största möjliga 

miljönytta genom att öka den samlade miljöskyddseffekten. Detta syfte är vällovligt 
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och bör komma till uttryck i det nya förlaget till 6 kap. miljöbalken. En paragraf för 

planer och program respektive verksamheter och åtgärder, som tydligt klargör 

syftet med miljökonsekvensbeskrivningar bör också finnas. Utgångspunkten kan 

tas i de båda direktiven 2001/42/EG och 2011/92/EU. Där lyfts fram att en 

miljökonsekvensbeskrivning möjliggör en integrering av miljöaspekter i 

utarbetandet och antagandet av planer och program respektive i tillstånds-

förfarandet för verksamheter och åtgärder. Därigenom skapas bättre 

förutsättningar att bidra till att främja hållbar utveckling och skydd av miljön.  

 

Enhetlig terminologi 
Av det remitterade materialet framgår att utgångspunkten för ändringar i 6 kap. 

miljöbalken bland annat varit att ”eftersträva enhetlig terminologi så lång detta är 

ändamålsenligt, men också att tydliggöra de skillnader som finns mellan de olika 

tillämpningsområdena” (sidan 41). Med denna utgångspunkt är det angeläget att 

ytterligare tydliggöra begreppsanvändningen i förslaget till lagtext och till miljö-

konsekvensförordning. Riksantikvarieämbetet vill särskilt fästa uppmärksamhet på 

hur frågor inom myndighetens ansvarsområde benämns på olika sätt i olika delar 

av förslaget. I 6 kap. 11 § och 44 § refereras till ”fornlämningar, kulturlämningar 

och annat kulturarv”. I 6 kap. 40 § refereras till ”kulturmiljö”. I förslaget till miljö-

konsekvensförordning refereras i 5 § till ”kulturarvet” och i 9 § till ”historiskt, 

kulturellt och arkeologiskt betydelsefulla markområden”. Det är oklart om dessa 

olika benämningar motiveras av skillnader eller om de egentligen avser samma 

sak.  

 

Begreppsproblem av detta slag förekommer i andra sammanhang och andra 

lagtexter och har sedan länge uppmärksammats inom kulturmiljövården. 

Problematiken hanteras för närvarande i Riksantikvarieämbetets arbete med att ta 

fram en vägledning för kulturhistorisk värdering och urval. Riksantikvarieämbetet 

föreslår mot bakgrund av ovanstående att myndigheten involveras i arbetet med 

att åstadkomma en enhetlig terminologi, som enligt promemorian eftersträvas.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Promemorians förslag innebär att endast planer och program samt verksamheter 

och åtgärder som kan medföra betydande miljöverkan omfattas av de föreslagna 

bestämmelserna om att identifiera, beskriva och bedöma miljökonsekvenser. 

Detta är en rimlig utgångspunkt. I promemorian föreslås genomgående en ny 

lydelse avseende vilka planer och program respektive verksamheter och åtgärder 

som ska genomgå en mer omfattande process med identifiering, beskrivning och 
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bedömning av miljökonsekvenser. Formuleringarna innebär att denna process 

omfattar planer och program samt verksamheter och åtgärder som ska anses 

medföra en betydande miljöpåverkan. I direktiven 2001/42/EG och 2011/92/EU 

används uttrycket kan antas, vilket enligt promemorian ger utrymme för otydlighet.  

 

Riksantikvarieämbetets tolkning av direktiven är att kan antas har valts med tanke 

på den miljöhänsyn som bestämmelserna syftar till. Genom att integrera 

miljöaspekter när planer och program utformas och antas samt när verksamheter 

och åtgärder planeras och senare förs fram för tillståndsprövning kan negativ 

miljöpåverkan lindras och kanske undvikas. Detta gäller uppenbarligen även de 

planer, program, verksamheter och åtgärder som enligt direktiven alltid ska 

omfattas av en bedömningsprocess. 

 

Förändringen från den nuvarande formuleringen kan antas till den föreslagna 

formuleringen ska anses ser Riksantikvarieämbetet som en avgörande förändring 

vars innebörd inte kan sägas motsvara direktivens minimikrav på tillämpnings-

område för miljökonsekvensbeskrivningar. Konsekvenserna av den föreslagna 

förändringen rimmar illa med syftet med miljökonsekvensbeskrivningar så som det 

uttrycks i såväl underliggande direktiv som i promemorian i övrigt. En följd av 

förslaget blir, enligt Riksantikvarieämbetets bedömning, att en miljökonsekvens-

beskrivning endast kommer att bekräfta och redovisa den miljöpåverkan som i 

förväg anses uppstå.  

 

En viktig poäng med att se en miljökonsekvensbeskrivning som en process och 

inte endast som ett underlag, är att den ska bidra till att utforma planen eller 

programmet respektive verksamheten eller åtgärden i en miljömässigt bättre 

riktning. Miljökonsekvensbeskrivningen blir då en integrerad del i planen eller 

programmet respektive verksamheten eller åtgärden och kan då spela den roll 

som avses i direktiven.  

 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar är alltså att genom integrering av 

miljöaspekter inför beslut möjliggöra förbättringar avseende planers och programs 

samt verksamheters och åtgärders miljöpåverkan. För att detta syfte ska kunna 

uppnås bör miljökonsekvensbeskrivningar kunna krävas även då endast risk för 

betydande miljöpåverkan bedöms föreligga.  

 

Mot denna bakgrund anser Riksantikvarieämbetet att formuleringen kan antas bör 

behållas. Förslaget om att avgöra frågan om betydande miljöpåverkan så tidigt 
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som möjligt i processen, alltså i ett skede som oftast präglas av en viss osäkerhet, 

talar också för att det är den miljöpåverkan som kan antas bli betydande som då 

kan bedömas. 

 

Det innebär även att Riksantikvarieämbetet invänder mot motsvarande förslag i 

föreslagen miljökonsekvensförordning och i berörda författningar enligt 

Promemoria – Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken om 

identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser.  

Planer och program med miljöpåverkan (kap. 6) 

Disposition och bedömning av miljöpåverkan 
Riksantikvarieämbetet bedömer att den föreslagna dispositionen avseende 

bestämmelserna om planer och program i 6 kap. miljöbalken är logisk och på ett 

åskådligt sätt redogör för de olika faserna i processen. Som påpekats bör 

bedömningen av om en plan eller ett program medför betydande miljöpåverkan 

eller inte utgå ifrån om risk för betydande miljöpåverkan bedöms föreligga. 

Således bör bedömningen utgå ifrån om planen eller programmet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och inte som nu föreslås ska anses medföra 

betydande miljöpåverkan.  

Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser för planer 
och program (kap. 6.3) 
Riksantikvarieämbetet delar det processuella synsätt på miljökonsekvens-

beskrivningar som bland annat kommer till uttryck i förslaget till rubriksättning - 

Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. I förslagets 

motivskrivningar lyfts fram att processen även ska innefatta att hänsyn tas till 

underlagen och att beslutet ska följas upp. Detta är viktiga moment som inte 

kommer lika tydligt till uttryck i själva lagtexten. En paragraf som tydliggör det 

övergripande syftet med miljökonsekvensbeskrivningar behöver formuleras. En 

syftesparagraf bör utgå från direktivet 2001/42/EG. Där framgår att 

miljökonsekvensbeskrivningar ska syfta till att integrera miljöaspekter genom att 

hänsyn tas till underlagen och tillåts påverka planen eller programmet i en för 

miljön positiv riktning.  

 

Riksantikvarieämbetet föreslår att ett tydligare syfte med miljökonsekvens-

beskrivningar för planer och program bör komma till uttryck i 6 kap. miljöbalken. 
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Detta kan till exempel föras in i 10 § och formuleras enligt följande (ändringar och 

tillägg i kursiv): 

 

10 § 

En myndighet eller en kommun som avser att anta en plan eller ett program 

som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska på det sätt som 

anges i 11-19 §§ identifiera, beskriva och bedöma planens eller 

programmets miljökonsekvenser och rimliga alternativ med hänsyn till 

planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd. Syftet är att 

integrera miljöaspekter när planer och program förbereds, utarbetas och 

antas så att miljön kan skyddas och en hållbar utveckling främjas. Syftet är 

också att åstadkomma en genomsiktlig planerings- och beslutsprocess och 

ett tillförlitligt beslutsunderlag. 

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (kap. 6.4) 
Riksantikvarieämbetets tolkning av direktivet 2001/42/EG är att den uppräkning av 

miljöaspekter som återges i 11 § 6 punkten är ett uttryck för aspekter eller faktorer 

som ska inkluderas när en miljöpåverkan bedöms. Uppräkningen ska inte tolkas 

som att andra aspekter eller faktorer kan uteslutas.  

 

Mot den bakgrunden föreslås att 11 § 6 punkten formuleras om i enlighet med 

direktivets bilaga 1f (ändring och tillägg i kursiv): 

 

11§ 

6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som antas uppkomma, 

inbegripet miljöaspekter som biologisk mångfald … 

 

Det är positivt att det i 11 § andra stycket betonas att beskrivningen av 

miljöpåverkan ska omfatta bland annat indirekta, kumulativa, och samverkande 

effekter, samt effekternas påverkan på kort, medellång och lång sikt. Enligt 

Riksantikvarieämbetets erfarenhet och bedömning är det just den typen av 

effekter som kan vara av störst vikt, inte minst när det gäller påverkan på landskap 

och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet vill dock fästa uppmärksamheten på att 

direkta effekter inte finns med i uppräkningen i 11 §, men ingår i motsvarande 

uppräkning i 44 §.  
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Följande lydelse föreslås för 11 § (tillägg i kursiv):  

 

11 § 

…omfatta direkta, indirekta, kumulativa, samverkande, permanenta, 

tillfälliga, positiva och negativa effekter. Effekternas påverkan på kort, 

medellång och lång sikt ska beskrivas. 

Verksamheter och åtgärder med miljöpåverkan (kap. 7) 

Disposition och bedömning av miljöpåverkan 
Riksantikvarieämbetet bedömer att den föreslagna dispositionen avseende 

bestämmelserna om verksamheter och åtgärder i 6 kap. miljöbalken är logisk och 

på ett åskådligt sätt redogör för de olika faserna i processen. Som tidigare 

påpekats anser Riksantikvarieämbetet att formuleringen angående bedömningen 

av om en verksamhet eller åtgärd medför betydande miljöpåverkan eller inte ska 

utgå ifrån om risk för betydande miljöpåverkan bedöms föreligga. Således bör 

bedömningen utgå från om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan.  

Betydande miljöpåverkan (kap. 7.2) 
Riksantikvarieämbetet kan ha förståelse för att på förhand definierade listor över 

vissa verksamheter och åtgärder kan vara ett rationellt sätt att hantera bedöm-

ningen av betydande miljöpåverkan utifrån andra aspekter än kulturmiljö och 

landskap. Riksantikvarieämbetet anser dock att det utifrån ett kulturmiljö- och 

landskapsperspektiv inte är tillräckligt att bedömningen av om en verksamhet eller 

åtgärd har en betydande miljöpåverkan endast utgår från sådana på förhand 

definierade listor.  

 

Ett antagande om betydande miljöpåverkan avseende kulturmiljö och landskap 

kräver en bedömning av lokaliseringsaspekter. Det är ofta åtgärdens eller 

verksamhetens omgivningspåverkan på den specifika platsen som är av väsentlig 

betydelse för bedömningen. En lista över vilka verksamheter och åtgärder som 

alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan kan således endast till del 

bestämmas på förhand. Åtgärder och verksamheter som inte anses medföra 

betydande miljöpåverkan på förhand bör därför följas av en tvingande bedömning 

enligt kriterierna i förslaget till miljökonsekvensförordning. 

 



 

11 (15) 

En helt ny typ av lista som nämner verksamheter och åtgärder som aldrig ska 

anses ha betydande miljöpåverkan avstyrks. Utifrån en sådan lista riskerar 

verksamheter eller åtgärder, som beroende på lokalisering medför betydande 

miljöpåverkan ur kulturmiljösynpunkt, att inte uppmärksammas. Bedömningen bör 

i stället alltid utgå från kriterier. Riksantikvarieämbetet anser till exempel att 

landskap och dess betydelser för människor bör ingå i dessa kriterier (se vidare 

kommentarer avseende kapitel 11 sidan 15).  

Beslutsunderlaget när en verksamhet eller åtgärd inte ska anses medföra en 
betydande miljöpåverkan (kap. 7.3) 
Om förslagen kommer att innebära ett minskat antal miljökonsekvensbeskriv-

ningar anser Riksantikvarieämbetet att tillägget i 22 kap. 1 § 3 punkten är 

nödvändigt och bra. Inte minst är förslaget att synpunkterna under samrådet ska 

tas tillvara och sammanställs i en samrådsredogörelse och fogas till ansökan 

viktigt. Möjligheten att i detta skede av processen kunna komplettera prövnings-

underlaget med ytterligare redogörelser om så behövs är även det en viktig 

förutsättning för att förslaget inte ska leda till sämre samlad miljöskyddseffekt. 

Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser (kap. 7.4) 
Riksantikvarieämbetet delar som sagt det processuella synsätt på miljö-

konsekvensbeskrivningar som bland annat kommer till uttryck i förslaget till 

rubriksättning - Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. I 

motiveringarna lyfts även fram att processen ska innefatta att hänsyn tas till 

underlagen och att beslutet ska följas upp. Detta är viktiga moment som inte 

kommer lika tydligt till uttryck i själva lagtexten. En paragraf för verksamheter och 

åtgärder avseende det övergripande syftet med miljökonsekvensbeskrivningar 

skulle tydliggöra det mest centrala processledet: att integrera miljöaspekter genom 

att hänsyn tas till underlagen och tillåts påverka verksamheten eller åtgärden i en 

för miljön positiv riktning.  

 

På motsvarande sätt som för planer och program föreslår Riksantikvarieämbetet 

att ett tydligare syfte med miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och 

åtgärder bör komma till uttryck i 6 kap. miljöbalken. Detta kan formuleras som ett 

nytt stycke i 25 § om verksamheter och åtgärder enligt följande förslag (ändringar 

och tillägg i kursiv): 
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25 § 

Den som avser att påbörja en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 

identifiera, beskriva och bedöma dess miljökonsekvenser på det sätt som 

anges i 27, 28, 35-38 och 40-54 §§, om den 

1. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

2. kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §, 

3. ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap., eller 

4. omfattas av bestämmelser i andra författningar och det av de 

bestämmelserna följer att detta kapitel ska tillämpas. 

Syftet är att säkerställa att miljökonsekvenserna på ett tidigt stadium blir 

föremål för bedömning så att miljöhänsyn kan tas när verksamheter och 

åtgärder utformas och prövas. Syftet är också att främja allmänhetens 

deltagande i beslutsprocessen. 

 

En konsekvens av att föra in en syftesparagraf samtidigt som 44 § anger 

innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning blir bland annat att 40 § kan utgå. 

Justeringar som följer av införandet av en syftesparagraf bör således göras i så 

väl 6 kap. miljöbalken som i övrigt berörda författningar.  

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter och åtgärder 
(kap. 7.5) 
Riksantikvarieämbetets tolkning av direktivet 2011/92/EU är att den uppräkning av 

miljöaspekter som återges i 44 § 1 punkten är ett uttryck för aspekter eller faktorer 

som ska inkluderas när miljöpåverkan bedöms. Uppräkningen ska inte tolkas som 

att andra aspekter eller faktorer med automatik kan uteslutas.  

 

Mot den bakgrunden föreslås att 44 § 1 punkten omformuleras för bättre 

överensstämmelsen med direktivets bilaga 4:3 och med samma ordval som 

föreslagits avseende 11 § 6 punkten (ändring och tillägg i kursiv):  

 

44 § 

1. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som antas uppkomma, 

inbegripet miljöaspekter som biologisk mångfald … 

 

På samma sätt som avseende 11 § ställer sig Riksantikvarieämbetet positivt till att 

det i 44 § betonas att beskrivningen av miljöpåverkan ska omfatta bland annat 

indirekta, kumulativa, och samverkande effekter, samt effekternas påverkan på 

kort, medellång och lång sikt. Som redan påpekats är det just den typen av 
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effekter som kan vara av störst vikt, inte minst när det gäller påverkan på landskap 

och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet vill dock fästa uppmärksamhet på att 

formuleringarna skiljer sig åt mellan 11 § och 44 §. Inte heller författnings-

kommentarerna till 44 § stämmer överens med formuleringen i lagtextförslaget. 

Riksantikvarieämbetet anser att samma formulering bör tillämpas i båda 

paragraferna.  

 

Riksantikvarieämbetet föreslår följande lydelse för 44 § (tillägg i kursiv): 

 

44 § 

…omfatta direkta, indirekta, kumulativa, samverkande, permanenta, 

tillfälliga, positiva och negativa effekter. Effekternas påverkan på kort, 

medellång och lång sikt ska beskrivas. 

Samråd om en miljökonsekvensbeskrivnings inriktning och omfattning 
(kap. 7.6 ) 
Den aktiva roll som länsstyrelsen föreslås få enligt 6 kap. 36 och 37 §§ innebär 

möjligheter att tidigt i prövningsprocessen identifiera relevanta miljöaspekter. Det 

är dock viktigt att det av lagtexten, så som föreslås, framgår att länsstyrelsens 

redovisade bedömning enligt 36 § inte är bindande.  

Information om och godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen 
(kap. 7.7) 
Riksantikvarieämbetet tillstyrker förslaget i enlighet med promemorian avseende 

50 § att tillståndsmyndigheten i ett så tidigt skede som möjligt ska ta ställning till 

om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.  

 

Den tyngdpunktsförskjutning i prövningsprocessen som det tidigarelagda 

godkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen innebär motiveras bland annat 

utifrån effektivitetshänsyn. En viktigare grund för förslaget bör vara att den 

föreslagna ordningen genererar större miljönytta. I detta sammanhang bör också 

framhållas att prövningsprocessen i sig är väsentlig för att identifiera, beskriva och 

bedöma miljökonsekvenser. Det måste således finnas utrymme för att organisera 

och genomföra processen så att relevanta miljöaspekter integreras i de 

överväganden som görs inom ramen för prövningen av en verksamhet eller 

åtgärd.  
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En viktig förutsättning för att en ordning med ett tidigt godkännande av miljö-

konsekvensbeskrivningen ska fungera är också att det finns utrymme att korrigera 

och komplettera miljökonsekvensbeskrivningen i de fall nya insikter och ny 

kunskap kommer fram sent i prövningsprocessen.  

Samordning (kap. 9) 
Riksantikvarieämbetet anser att det är bra att samråd enligt 6 kap. miljöbalken 

samordnas med samråd enligt annan författning i den mån det är lämpligt och 

möjligt så som det kommer till uttryck i 2 och 3 §§. Däremot kan syftet så som det 

anges i 3 §, att spara tid, ifrågasättas som formulering i lag. Det bör snarare 

handla om möjliga synergieffekter då fler perspektiv kan brytas mot varandra i ett 

sammanhang och bidra till bättre beslutsunderlag. Riksantikvarieämbetet har till 

exempel länge förespråkat samordning av samråd enligt miljöbalken inom ramen 

för miljökonsekvensbeskrivningen med de samråd som krävs enligt lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. (KML, 2 kap. 10 §). En sådan samordning kan 

öka möjligheten att belysa frågor om fornlämningar i ett tidigare skede och i ett 

sammanhang där det dessutom finns större möjlighet att uppnå KML:s bevarande-

syfte än om samråden skiljs åt i tid och rum.  

 

Riksantikvarieämbetet instämmer i promemorians slutsats att frågan om hur en 

sådan samordning ska uttryckas i lagtext behöver analyseras ytterligare innan 

specifika bestämmelser förs in i berörda författningar. 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (kap. 11) 
Mot bakgrund av ratificeringen av Europeiska landskapskonventionen ser 

Riksantikvarieämbetet ett behov av att påverkan på landskap tydliggörs i 

kriterierna för bedömning av miljöpåverkan som anges i förslaget till 

miljökonsekvensförordning. Riksantikvarieämbetet föreslår därför, i syfte att 

tydliggöra landskap som en del av miljöbegreppet, att ändringar görs i förhållande 

till föreliggande förslag till förordning.  

 

Riksantikvarieämbetet föreslår nedanstående tillägg i 5 § och 9 § (tillägg i kursiv): 

 

5 § 

6. vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund 

av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 

landskapskvaliteter, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 
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9 § 

3. den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på 

i) landskap och dess betydelse för människor 

 

 

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av 

utredaren Krister Olsson. Även avdelningschefen Birgitta Johansen, biträdande 

avdelningschefen Anita Bergenstråhle-Lind och enhetschefen Michael Frisk har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 
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