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Förord 
Denna skrift är producerad med stöd av forskningsprogrammet MinBaS, som finansieras till hälften 

av SGU och till hälften av den svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin. Skriften har pro-

ducerats av WSP Environmental. 

Skriften summerar gällande lag och den praxis som länsstyrelser tagit fram för ansökan om tillstånd 

för att bedriva täktverksamhet. Skriften ska hjälpa branschens företag att lämna in tillståndsansök-

ningar med hög kvalitet och strukturerade på ett enhetligt sätt. 

Målet är att länsstyrelsen, redan när ansökan lämnas in, får en relativt komplett ansökan. Genom  

att ansökan är strukturerad på ett enhetligt sätt slipper man leta efter olika uppgifter. Därmed kan 

länsstyrelsens arbete förenklas och handläggningstiden förkortas. 

Skriften tar bara upp vad som generellt krävs i en täktansökan. Därutöver kan det finnas lokalt be-

tingade krav på utredningar på grund av t.ex. kultur- och naturvärden som är unika för platsen.  

 

 

 

 

Björn Strokirk, SBMI 

projektledare 
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1 Inledning  

Denna skrift är uppbyggd så att en verksamhetsutövare skall få en uppfattning om vad som krävs 

avseende samråd, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning/täktplan för en i 

grunden komplett ansökan. Den ger också råd om ansökans utformning, så att länsstyrelsens 

handläggare inte skall behöva leta efter de uppgifter som en komplett ansökan skall innehålla. 

 

Skriften är dock inte helt uttömmande utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall av vad som 

kan krävas av det material som skall lämnas in till länsstyrelsen. 

 

Skriften innehåller ännu inga råd om lämpliga begränsningsvärden, men sådana kommer löpande att 

införas i kap 11 vartefter ny kunskap och praxis utvecklas. Målet är att i dialog med prövningsmyn-

digheter nå en ökad samsyn om vad som är rimligt. Därmed nås även en större förutsägbarhet och 

rättssäkerhet i fråga om tillstånd för täkter inom industrimineral-, ballast- och stenindustrin. 

 

2 Resan från idé till pågående verksamhet  

2.1 Vilka är aktörerna? 

Verksamhetsutövaren (VU) – är den som avser att bedriva eller redan bedriver täktverksamhet 

 

Länsstyrelsen (lst) - Länsstyrelsens handläggare sköter den praktiska handläggningen av ärendet 

 

Tillsynsmyndighet (tsm) – Tillsynsmyndighet är ofta länsstyrelsen men den kommunala nämnden för 

miljöfrågor kan ha fått tillsynsansvaret delegerat till sig 

 

”Särskilt berörda” – fastighetsägare och andra som bor eller verkar så nära täkten att de klart kom-

mer att beröras av täktverksamheten. 

 

”Allmänheten” – andra som bor eller verkar på ett större avstånd från täkten men som också berörs 

av täktverksamheten t.ex. av transporterna. 

 

”Andra myndigheter” – förutom med miljönämnden och länsstyrelsen kan det finnas skäl att även ta 

kontakt med andra myndigheter såsom Naturvårdsverket, Vägverket, SGU m.fl. 

 

Miljöprövningsdelegationen (MPD) – Miljöprövningsdelegationen, som är en självständig del av 

länsstyrelsen, beslutar i tillståndsfrågan 

 

Miljödomstolen (MD) – Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till Miljödomstolen 

 

Miljööverdomstolen (MÖD) – Miljödomstolens dom kan överklagas till Miljööverdomstolen 
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2.2 Flödesschema 

 

Figur 1: Arbetets gång för en täktansökan 
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3 Förstudie 

Det finns inga formella krav att VU skall genomföra en förstudie som en del i ansökningsförfarandet. 

Förstudien kan dock vara ett sätt att på ett tidigt stadium avgöra om ett planerat projekt överhuvudta-

get är möjligt. Genom förstudien kan VU få insikt i vilka hinder och svårigheter som kan dyka upp 

framöver vilket kan ligga till grund för den fortsatta planeringen av projektet. VU kan också bilda sig 

en uppfattning om möjligheterna att få täkttillstånd och om det är värt att fortsätta processen beroende 

på styrkan i de motstående intressen som berörs. Förstudien kan således ge information som har stor 

betydelse för VU:s ekonomi och val inför framtiden. Det material som tas fram kan även komma att 

användas vid framtida samråd med myndigheter, enskilda och allmänhet. 

 

4 Samrådsprocessen  

4.1 Formella krav 

Innan en ansökan om tillstånd görs och innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättas skall ett sam-

råd genomföras. Av 6 kap. 4 § MB framgår att ett samrådsunderlag skall upprättas, med vilken krets 

samråd skall ske, att det skall ske i god tid och i behövlig omfattning samt vad samrådet skall avse.  

I övrigt saknas bestämmelser om formerna för samrådet. Det är därför mycket upp till VU att själv 

bestämma i vilken form samrådet skall genomföras (se avsnitt 5.5). VU är ansvarig för samrådet men 

kan diskutera med länsstyrelsen om t.ex. samrådskrets, tillvägagångssätt och viktiga frågor att ta upp. 

Om det inte genomförts något samråd eller det samråd som har genomförts inte uppfyller miljöbalkens 

krav kan ansökan om tillstånd komma att avvisas (se rättsfall under avsnitt 13.8). Möjligheterna att 

reparera sådana formella fel i efterhand är mycket små även om prövningsmyndigheten normalt sett 

skall förelägga sökanden att inkomma med kompletteringar om det finns brister i beslutsmaterialet. 

4.2 Syftet med samrådet 

Syftet med samrådsprocessen är att i ett tidigt skede ge berörda personer och myndigheter tillfälle att 

medverka och påverka utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd. Den 

information som kommer fram under samrådsprocessen medverkar till att frågor och synpunkter från 

de berörda kan belysas och beaktas i det fortsatta arbetet, vilket i sin tur medför ett bättre beslutsunder-

lag (prop. 1997/98:45 s. 272f).  

 

4.3 Samrådsunderlag 

Före samrådet skall VU ta fram uppgifter om den planerade täktverksamhetens lokalisering, omfatt-

ning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifterna skall lämnas till länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs (se 6 kap. 4 § tredje stycket MB). 

4.4 Miljöpåverkan styr samrådkretsen 

Vilka som skall medverka vid samrådet beror bl.a. på om verksamheten medför betydande miljöpå-

verkan eller inte. 

Frågan om betydande miljöpåverkan eller inte avgörs med hjälp av förordning (1998:905) om miljö-

konsekvensbeskrivningar (se www.notisum.se/RNP/SLS/lag/19980905.htm). Täkter med en yta över 

25 ha eller med en produktion över 25 000 ton per år antas alltid medföra betydande miljöpåverkan.  

Även mindre verksamheter som innebär ett lägre uttag, kan bedömas som en verksamhet som orsakar 

betydande miljöpåverkan. Bedömningen styrs av vilka motstående intressen som finns i närheten. 

Finns risk för stor negativ påverkan på t.ex. naturvärden eller närboende kan projektet, trots ringa uttag 
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bedömas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen skall besluta i frågan sedan sökanden gett 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig.  

Länsstyrelsens beslut i fråga om miljöpåverkan får inte överklagas särskilt (se 6 kap. 5 § MB). 

Verksamhetens bedömda miljöpåverkan ligger till grund för kraven på samrådskrets. 

4.4.1 Icke betydande miljöpåverkan – samråd i mindre krets 

Om täktverksamheten inte anses medföra betydande miljöpåverkan skall VU alltid samråda med i vart 

fall länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda (se 6 kap. 4 § 

första stycket MB). I många fall är länsstyrelsen även tillsynsmyndighet men tillsynsansvaret kan vara 

delegerat till den kommunala nämnd som har hand om miljöfrågorna.   

Vilka som skall räknas till ”särskilt berörda” är inte definierat i miljöbalken. Av förarbetena till miljö-

balken (se prop. 1997/98:45 Del 1 s 57) framgår att med enskilda som kan antas särskilt berörda avses 

framför allt närboende och andra som särskilt kommer att bli berörda. I många fall kommer dessa ock-

så anses vara sakägare vid eventuellt överklagande (se avsnitt 11.1). 

4.4.2 Betydande miljöpåverkan – samråd i större krets 

Om täktverksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall samråd även ske med, utöver de 

som anges i avsnitt 5.4.1, övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisa-

tioner som kan antas bli berörda (se 6 kap. 4 § första stycket andra meningen MB).  

Förutom att en vidare samrådskrets skall inbjudas i MKB-processen så skall även miljökonsekvensbe-

skrivningen vara mer omfattande i projekt som antas medföra betydande miljöpåverkan (se 6 kap 7 § 

andra stycket MB). 

Samrådets omfattning och form 

Av 6 kap. 4 § andra stycket MB följer att samrådet skall ske i behövlig omfattning. Vidare framgår att 

samrådet skall avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt mil-

jökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Såsom det tidigare anförts finns det inga for-

mella krav på hur ett samråd skall gå till. Eftersom länsstyrelsen har ett ansvar att verka för att MKB:n 

får den inriktning och den omfattning som behövs kan länsstyrelsen också ha synpunkter på formerna 

för samrådet. Samråd kan komma att ske vid flera tillfällen, på olika sätt och med olika deltagare. 

4.4.3 Samråd med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 

Samråd med länsstyrelsen och kommunen kan ske genom möte på plats i täkten eller på annat sätt. 

Oftast sker det i form av ett möte men i enklare fall kan det räcka med samråd per telefon. Vid nyeta-

blering eller en betydande utökning är det lämpligast att träffas ute på plats. 

Täkthandläggaren skall vid samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning 

och omfattning som behövs för tillståndsprövningen  Vid samrådet med myndigheterna kan man bl.a. 

ta upp frågor som redovisning av alternativ, vilka utredningsbehov som föreligger, lämplig samråds-

krets och behovet av täkten. Kom ihåg att handläggaren inte kan ge några löften om det slutliga beslu-

tet utan endast vägledning genom ansökningsprocessen.  

4.4.4 Samråd med kringboende, föreningar och allmänhet 

I kommentaren till miljöbalken (6:14 f) framgår att omfattningen av informationen och samrådet mås-

te vara anpassat till den planerade verksamhetens art, omfattning och verkningar. Beträffande större 

verksamheter bör informationen lämnas vid större informationsmöten. I andra fall kan det istället vara 

lämpligt med annonser i ortspressen, brev eller cirkulär till de närboende, utställning på bibliotek, 
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kommunhus eller annan lämplig lokal. Synpunkter kan sedan lämnas på olika sätt och vid olika tid-

punkter, t.ex. muntligen i samband med informationsmöten eller särskilda samrådsmöten, per telefon 

till en utsedd kontaktperson eller genom brev.  

Andra former av samråd kan vara att man håller öppet hus i täkten samtidigt som man informerar och 

inhämtar synpunkter. Man kan även informera genom en hemsida på Internet. 

4.5 Samrådsredogörelse 

Enligt 22 kap. 1 § miljöbalken skall i ansökningshandlingarna ingå uppgift om de samråd som skett 

enligt 6 kap. 4 och 6 §§.  

 

5 Ansökningshandlingar  

Ansökan delas ofta upp i två eller tre delar; en formell ansökan med yrkanden, en miljökonsekvens-

beskrivning och en teknisk beskrivning (ofta kallad täktplan). Den först- och sistnämnda ingår ofta i 

samma dokument.   

Ansökningshandlingarna måste vara tillräckligt utförliga så att prövningsmyndigheten skall kunna 

göra en bedömning huruvida aktuella krav i miljöbalken är uppfyllda. Även om det pågått en täktverk-

samhet på den aktuella platsen under en lång tid bedöms det som en ny verksamhet när nytt tillstånd 

söks i samband med att tidigare tillstånd löper ut. Detta innebär således att kraven på beslutsunderlaget 

är de samma såsom om verksamheten hade varit helt ny på en orörd plats. 

Följande stycken redovisar dels vad lagstiftningen ställer för krav på ansökningshandlingarna dels vad 

som kan vara lämpligt att belysa utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Inledningsvis beskrivs vad 

som skall ingå i ansökan enligt miljöbalken, därefter ges förslag på hur man kan bygga upp hela ansö-

kan i dess olika delar.  

Det är oundvikligt att en del uppgifter förekommer på flera olika platser i ansökningshandlingarna. För 

att göra ansökningshandlingen så lättlästa som möjligt bör man undvika alltför många upprepningar. 

5.1 Vad skall ansökningshandlingarna innehålla? 

Täktverksamhet utgör en miljöfarlig verksamhet och regleras därför i 9 kap. miljöbalken.  

Enligt 22 kap. 1 § miljöbalken skall en ansökan om tillstånd vara skriftlig och innehålla bl.a. följande.  

 Ritningar och teknisk beskrivning med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd 

eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen och 

energianvändning 

 Uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till åtgärder som 

kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall 

 En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) när det krävs enligt 6 kap. miljöbalken och uppgift om det 

samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§ 

 Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som behövs för 

att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas 

 Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten 

 En icke-teknisk sammanfattning av ovanstående uppgifter 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4#K6P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P6#K6P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4#K6P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P6#K6P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K2#K2
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6 Miljökonsekvensbeskrivning – en viktig del av ansökan 

En ansökan om tillstånd till att bedriva täktverksamhet skall innehålla en MKB (se 6 kap. 1 § miljö-

balken). MKB:n bör lätt kunna urskiljas från det övriga underlaget som skickas till prövningsmyndig-

heten. Den kan i vissa fall utgöra ett särskilt kapitel i tillståndsansökan, vilket då skall framgå av inne-

hållsförteckningen. Oftast utgör den ett eget dokument.  

MKB:n skall objektivt redogöra för den planerade verksamheten och ange olika alternativ till lokalise-

ring och utformning. Den skall också, i ett brett och långsiktigt perspektiv, redogöra för de direkta och 

indirekta fysiska förändringar och konsekvenser som verksamheten kan föra med sig. Osäkerheter i 

bedömningar skall redovisas öppet och de förutsättningar som antas gälla för olika scenarier skall 

kunna anges för att läsaren själv skall kunna bedöma värdet av det beskrivna. MKB:n skall möjliggöra 

en samlad bedömning av verksamhetens inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturre-

surser. 

Omfattningen på MKB-dokumentet varierar kraftigt beroende på typ och lokalisering av verksamhe-

ten. Det kan variera från några sidor till ett dokument på hundratals sidor. Större utredningar och om-

fattande analyser bör redovisas i bilagor för att inte själva MKB-dokumentet skall bli svåröverskådligt.  

MKB-dokumentets omfattning och utformning skall vara sådan att allmänheten kan tillgodogöra sig 

innehållet utan att behöva ha speciella fackkunskaper. En icke-teknisk sammanfattning och redogörel-

se för allmänhetens synpunkter är viktiga delar för att dokumentet skall bli ett fullständigt beslutsun-

derlag. Dokumentet skall vara tydligt och lättläst och klart göra skillnad på vetenskapliga fakta och 

vad som är bedömningar. Tyngdpunkten skall ligga på samråd, aktivt sökande efter skadeförebyggan-

de åtgärder samt utredning av verksamhetens konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

För att öka översikten och förståelsen hos läsaren kan olika redovisningsmetoder användas; text, kar-

tor, illustrationer, bilder, tabeller, diagram etc. 

6.1 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och innehåll 

Av 6 kap. 3 § miljöbalken framgår att syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och 

beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra dels på män-

niskor, djur, växter, mark, vatten, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, 

vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken skall MKB:n, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhe-

tens art och omfattning, innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet som anges i 6 kap. 3 

§ miljöbalken. Om verksamheten skall antas medföra en betydande miljöpåverkan skall MKB:n alltid 

innehålla 

1. en beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, minskas 

eller avhjälpas,  

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors 

hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten 

eller åtgärden kan antas medföra, 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar till-

sammans med dels motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av kon-

sekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd, och 

5. en icke-teknisk sammanfattning av ovanstående uppgifter. 
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6.2 Vilka frågor bör belysas i miljökonsekvensbeskrivningen? 

Det är viktigt att i MKB:n, för varje delfråga, tydligt beskriva respektive störningskälla, dess effekter 

och vilka åtgärder man planerar för att mildra eller eliminera negativa effekter. 

Nedanstående lista är en bruttolista över vad som kan ingå i MKB-dokumentet. De fetstilta rubrikerna 

bör i stort sett alltid ingå i en miljökonsekvensbeskrivning, men omfattningen kan diskuteras med 

handläggaren på länsstyrelsen.  

 

 

 Sammanfattning, icke teknisk 

 Administrativa uppgifter 

 Vad ansökan avser   

 Verksamhetens utformning och omfatt-

ning  

 - översiktlig beskrivning av verksamheten 

 - mängder, maskiner, arbetstider 

 - hantering av vatten, kemikalier, avfall  

 Lokalisering 

 Redovisning av alternativa  

lokaliseringar och utformningar 

 Behov  

 Avgränsningar 

 Bedömningsgrunder 

 - Planförhållanden   

 - Riksintressen 

 - Områdesskydd 

 - Underlag, miljödata 

 - Miljökvalitetetsnormer 

 - Miljömål 

 - De allmänna hänsynsreglerna 

 - Kringliggande bebyggelse 

 

 

 Effekter, miljökonsekvenser och skydds-

åtgärder 

 - Mark och landskapsbild  

 - Naturmiljö 

 - Kulturmiljö 

 - Friluftsliv 

 - Transporter 

 - Säkerhet 

 - Energi 

 - Utsläpp till luft 

 - Utsläpp till vatten 

 - Buller 

 - Sprängning 

 - Vibrationer och luftstötvågor 

 - Avfall 

 - Hushållning med naturresurser  

 - Effekter vid olyckor 

 Samrådsredogörelse   

 Samlad bedömning 

 Referenser 

 

Figur 2: Förslag på innehåll i en MKB. 

 

Följande stycken beskriver kortfattat vad de olika rubrikerna kan innehålla. Utifrån bedömningen om 

vad som bör ingå i den specifika ansökan, kan nedanstående fungera som checklistor i arbetet med att 

upprätta MKB:n. 
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6.2.1 Sammanfattning – icke teknisk 

Sammanfattningen skall vara kort, tydlig och rättvisande utan onödiga tekniska termer som försvårar 

förståelsen. Av sammanfattningen bör framgå: 

 Syftet med MKB:n 

 Huvudpunkterna i förslaget och alternativen 

 Konsekvenserna för miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser 

 Sökandens samlade bedömning med motivering 

6.2.2 Administrativa uppgifter 

 Namn, adress, telefon, telefax, e-post 

 Kontaktperson 

 Organisationsnummer 

 Fastighetsbeteckning och fastighetsägare 

6.2.3 Vad ansökan avser 

 Nyetablering, befintlig verksamhet, utökad produktion eller annan ändring av verksamheten 

 Sökt omfattning av produktion, ändring 

6.2.4 Verksamhetens utformning och omfattning  

Verksamheten, kemikalie- och avfallshantering beskrivs översiktligt. Hänvisa till den mer ingående 

beskrivningen i den tekniska beskrivningen/täktplanen. 

6.2.5 Lokalisering 

Motivering av val av plats samt en redovisning av aktuella planer för platsen (översiktsplan och even-

tuell detaljplan). Se även avsnitt 3, Förstudie. 

6.2.6 Redovisning av alternativa lokaliseringar och utformningar 

Om den planerade verksamheten medför betydande miljöpåverkan skall alltid alternativa platser, om 

sådana är möjliga, samt alternativa utformningar och det s.k. nollalternativet anges (se 6 kap. 7 § fjär-

de punkten MB). Det är dock möjligt att länsstyrelsen även i de fall verksamheten inte kan anses med-

föra betydande miljöpåverkan begär att sådana uppgifter skall finnas med för att kunna avgöra om den 

bästa platsen valts och att syftet med den tilltänkta verksamheten kan uppnås med minsta miljöolägen-

het (se 2 kap. 6 § MB). Angående alternativa lokaliseringar.  

I MKB:n skall anges alternativ som är rimliga i förhållande till huvudalternativet. En motivering var-

för ett visst alternativ valts skall också finnas med. Saknas en beskrivning av flera olika alternativ skall 

detta motiveras. 

En beskrivning av den sannolika utvecklingen om verksamheten vid den föreslagna lokaliseringen inte 

blir av, det s.k. nollalternativet, skall också göras.  

Inom ballastbranschen kan det finnas verksamheter som är så platsbundna att en diskussion om alter-

nativ till lokalisering kan vara orimlig eller meningslös. Kan inte olika alternativa lokaliseringar be-

skrivas skall orsaken klart och tydligt framgå. 
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Ofta skall alternativa utformningar av verksamheten redovisas. Det kan till exempel vara möjligt att 

inkapsla en krossanläggning, ändra sprängningsriktningar samt ändra in- och utfarten till täkten så att 

intrånget mildras. 

 

I vissa fall kan det vara aktuellt att redogöra för den befintliga miljöns känslighet inom de alternativa 

fastigheterna. I dessa fall bör särskilt uppmärksammas: 

 Större opåverkade områden 

 Våtmarker 

 Vattendrag 

 Skyddsvärda biotoper 

 Hotade arter 

 Kustområden 

 Bergs- och skogsområden 

 Kustområden 

 Nationalparker, naturreservat, kulturreservat, 

Natura 2000 och andra områden som är 

skyddade enligt  

7 kap miljöbalken. 

 Områden där kvalitetsnormer har överträtts 

eller riskerar att överträdas 

 Tätbefolkade områden 

 Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt bety-

delsefulla markområden 

 Förorenade områden 

För att ta reda på ovanstående fakta kan man söka information hos t.ex. Skogsstyrelsen, Riksantikva-

rieämbetet, SGU, m fl. Användbara länkar återfinns i slutet av handboken. Se även Tabell 1. Källor 

för underlagsmaterial till en täktansökan.       

Figur 3: Förslag på områden att redovisa då man beskriver olika lokaliseringar. 

6.2.6.1 Behov  

 Behovsanalys för materialet (särskilt viktigt om uttaget avser naturgrus) 

 Motiv/förutsättningar för verksamheten 

 Situationen i försörjningsområdet 

 Materialanalys 

6.2.7 Avgränsningar 

En tydlig avgränsning inklusive motivering görs med avseende på 

 Geografisk utbredning 

 Tidsperspektiv 

 Metoder 

 Omfattning 

MKB:n skall stå i rimligt förhållande till de konsekvenser verksamheten kan tänkas innebära. I MKB-

arbetets inledande fas görs därför en avgränsning av de frågor som är väsentliga för att möjliggöra den 

samlade bedömningen.  
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6.2.8 Bedömningsgrunder 

 Redovisning på karta av områden som kan komma att påverkas av verksamheten. 

 Avstämning mot: 

 Kommunala planer 

 Miljövårdsprogram, kulturmiljöprogram etc. 

 Riksintressen, Natura 2000 etc. 

 Materialhushållningsplaner, naturskyddsområden, vattenskyddsområden etc. 

 Samhällsförutsättningar (befintlig infrastruktur och byggnation) 

 Underlag, miljödata 

 Miljökvalitetetsnormer 

 Miljömål 

Under rubriken miljömål redovisas hur verksamheten är förenlig med de 16 miljömål som riksdagen 

beslutat, se http://www.miljomal.nu/. De miljömål som kan vara relevanta för täktbranschen är nor-

malt: 

 God bebyggd miljö 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Ingen övergödning 

 Levande skogar 

 Ett rikt växt- och djurliv 

I vissa fall kan det vara aktuellt att redogöra för andra miljökvalitetsmål än ovanstående, beroende på 

verksamhetens art, lokalisering och påverkan.  

Observera att de nationella miljömålen ofta har brutits ned och konkretiserats i regionala och lokala 

miljömål.  

6.2.8.1 De allmänna hänsynsreglerna 

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är viktiga och skall tillämpas inte bara av prövningsmyndigheten 

vid tillståndsprövning och av tillsynsmyndigheten, utan också av den som bedriver eller har tänkt bör-

ja bedriva en verksamhet. I MKB:n skall beskrivas hur verksamheten planeras för att vara förenlig 

med hänsynsreglerna. 

Bevisbörderegeln innebär att det är verksamhetsutövaren som skall visa att verksamheten bedrivs på 

ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna (se 2 kap. 1 § miljöbalken). 

Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren måste ha tillräckliga kunskaper om verksamheten 

och dess risker för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (se 2 kap. 2 § 

miljöbalken). 

Försiktighetsprincipen innebär att verksamhetsutövaren skall vidta de försiktighetsmått som behövs 

för att undvika olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön. Redan risken för olägenheter 

eller skada medför skyldighet att vidta åtgärder (se 2 kap. 3 § miljöbalken). 

http://www.miljomal.nu/
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Bästa möjliga teknik skall användas vid yrkesmässig verksamhet för att förebygga skador (se 2 kap. 3 

§ miljöbalken).  

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren skall välja sådana kemiska produkter som är 

minst skadliga för miljön (se 2 kap. 4 § miljöbalken). 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att den som bedriver en verksamhet skall använda 

råvaror och energi så effektivt som möjligt, och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvin-

ning (se 2 kap. 5 § miljöbalken). 

Lokaliseringsprincipen innebär att det för verksamheten skall väljas en plats som är lämplig med hän-

syn till att ändamålet skall uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön 

(se 2 kap. 6 § miljöbalken). 

Skälighetsregeln innebär att hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 

uppfylla dem. En avvägning görs med hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna medför för människors 

hälsa och miljön och kostnaderna för att genomföra åtgärderna (se 2 kap. 7 § miljöbalken). 

Den som orsakar en skada är ansvarig för att avhjälpa skadan (se 2 kap. 8 § miljöbalken). 

6.2.8.2 Kringliggande bebyggelse 

 Avstånd till närmaste bostadshus  

6.2.9 Effekter, miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 

 Konsekvensbedömning 

 Sammanfattning av konsekvenserna, både lokala och globala aspekter bör övervägas 

 Vem som är ansvarig för bedömningarna 

 Bedömningsgrunder: miljömässiga, ekonomiska, tekniska etc. 

 Osäkerheter i analyser och underlagsmaterial 

6.2.9.1 Mark och landskapsbild 

 Förändring i landskapsbilden 

 Områdets framtida markanvändning 

6.2.9.2 Naturmiljö 

 Fysiska förändringar i naturmiljön 

 Växt- och djurarter samt ev. rödlistade arter 

 Påverkan på och konsekvenser för växt- och djurlivet  

6.2.9.3 Kulturmiljö 

 Fornlämningar 

 Kulturlandskap 
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6.2.9.4 Friluftsliv 

 Områdets värde ur friluftssynpunkt 

 Påverkan på friluftsliv och rekreation 

6.2.9.5 Rennäring 

 Vilka samebyar nyttjar området 

 Hur och när används området för bete 

 Påverkan på rennäringen, t.ex. om betesmark går förlorad, flyttleder blockeras 

6.2.9.6 Transporter 

 Hur sker transporter till och från verksamheten? Vilka alternativa transportmöjligheter finns?  

Vilka bränslen används? 

 Hur ser transportvägarna ut? Närhet till bostäder eller andra känsliga områden? 

 Vilka förändringar av befintliga trafikförhållanden innebär den planerade verksamheten? 

 Hälso- och miljöeffekter av transporter till och från verksamheten samt inom verksamheten. 

 Hur kan eventuella olägenheter från transporterna begränsas? 

6.2.9.7 Säkerhet och skyddsåtgärder 

 Säkerhetsrisker inom verksamhetsområdet, t.ex. branta täktväggar  

 Åtgärder för att minska säkerhetsrisker, t.ex. avstängsling 

6.2.9.8 Energi 

 Bränsleförbrukning, typ av bränsle  

 Övrig energiförbrukning – förbrukning av el, värmepumpar, spillvärme 

 Energibesparande åtgärder 

6.2.9.9 Luft 

 Typ, halter och mängder av föroreningar – förhärskande vindriktning 

 Konsekvenser för närboende till följd av dammning och utsläpp till luft 

 Möjligheter att begränsa/förhindra utsläpp till luft 

6.2.9.10 Yt- och grundvatten 

 Sedimenteringsdammar – placering och reningseffekt 

 Påverkan på kringliggande vattentäkter, brunnar  

 Mängden vatten som eventuellt behöver ledas bort, yt- och grundvatten 

 Typ, halter och mängder av föroreningar i utgående vatten 

 Recipient för utsläppet. Redovisa recipientens känslighet – storlek, fauna o dyl.  

 Möjligheter att förhindra utsläpp till vatten 
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6.2.9.11 Buller 

 Utförda bullermätningar/beräkningar 

 Bullerkällor inklusive transporter till och från verksamheten 

 Bullerbegränsande åtgärder, både befintliga och förslag till förbättringar 

 Påverkan på närboende till följd av buller 

6.2.9.12 Sprängning 

 Hur ofta sprängning kommer att ske 

 Hur stora salvor som kommer att skjutas 

 Hur mycket sprängmedel som kommer att förbrukas 

 Vilka utsläpp sprängningarna bidrar till 

6.2.9.13 Vibrationer och luftstötvågor 

 Utförda mätningar/beräkningar 

 Påverkan och konsekvenser för närboende 

 Skyddsåtgärder, befintliga och förslag till förbättringar 

6.2.9.14 Hushållning med naturresurser 

 Energi- och råvaruförbrukning 

 Återanvändning, materialåtervinning 

6.2.9.15 Effekter vid olyckor 

Redogörelse för de åtgärder som kommer att vidtas i händelse av brand, haveri o dyl. 

6.2.10 Samrådsredogörelse 

En beskrivning av den samrådsprocess som ägt rum 

 Vilka samråd som har ägt rum med allmänhet, myndigheter, sakägare m.fl. 

 På vilket sätt har inbjudan till samråd skett 

 Vilka synpunkter har framkommit under i samrådsprocess och hur har de beaktats i MKB:n 

6.2.11 Samlad bedömning 

Samlad bedömning av miljökonsekvenserna. 

6.2.12 Referenser 

Referenslista; litteraturhänvisningar, webbsidor, utredningar som använts etc. 
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7 Teknisk beskrivning/täktplan 

Den tekniska beskrivningen är en del av ansökan och innehåller både text och ritningar.  Dokumentet 

redovisar omfattningen och utformningen av den planerade verksamheten. Den tekniska beskrivningen 

beskriver sökandens huvudalternativ och redovisar de åtgärder som sökanden planerar att utföra för att 

minska påverkan på miljön. I vissa avsnitt är den tekniska beskrivningen och MKB:n sammanflätade 

och tar upp samma rubriker. För att slippa alltför mycket upprepningar kan man därför ge en kortfattad 

beskrivning i den tekniska beskrivningen för att sedan hänvisa till den mer utförliga MKB:n eller 

tvärtom. 

Den tekniska beskrivningen kan komma att utgöra ett viktigt underlag i tillsynsarbetet samt fungera 

som arbetsbeskrivning för de personer som kommer att arbeta i täkten. 

I nedanstående stycken beskrivs vad som kan ingå i en teknisk beskrivning. Vad som skall ingå i den 

tekniska beskrivningen kan variera, beroende på verksamhetens art och omfattning, liksom vilka förut-

sättningar som finns på platsen. Listorna i kommande stycken bör betraktas som bruttolistor, vilka 

man i ett tidigt skede kan ha med som diskussionsunderlag vid kontakter med länsstyrelsen, för att på 

så sätt enkelt ringa in vad som är väsentligt för den aktuella täktansökan. 

7.1.1 Teknisk beskrivning, textdel 

I textdelen skall området och den planerade verksamheten beskrivas. Arbetsmomenten skall beskrivas, 

men det skall även anges när och hur ofta de sker.  

I textdelen av den tekniska beskrivningens textdel kan nedanstående rubriker ingå: 

 

 Beskrivning av den planerade verksamheten 

 Kemikalie- och avfallshantering 

 Material 

 Områdesbeskrivning 

 Hur täkt- och närområdet används i dag  

 

 Beskrivning av exploatering och efterbehand-

ling  

 Beskrivning av området efter avslutad täkt 

 Ägoförhållanden 

 Ritningar och kartor  

Figur 4: Exempel på innehåll i en teknisk beskrivning. 

 

Följande stycken beskriver kortfattat vad de olika rubrikerna kan innehålla. Utifrån bedömningen om 

vad som bör ingå i den specifika ansökan, kan styckena fungera som checklistor i arbetet med att upp-

rätta den tekniska beskrivningen. 

 

7.1.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

 Verksamhetens omfattning 

 Volymer, areal, tidsperspektiv 

 Maximal produktion 

 Arbetsmaskiner och utrustning 

 Energiförsörjning 

 Avbaning 

 Krossning och sortering 

 Borrning och sprängning 

 Transporter och vägar 

 Arbetstider 
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7.1.1.2 Kemikalier 

Förteckning över kemikalier som används/kommer att användas i verksamheten. Ange mängd per år 

och maximalt lagrad mängd vid ett och samma tillfälle. Kemiskt entydigt namn bör användas i stället 

för ett handelsnamn. 

 Förvaringsplats anges och beskrivs 

 För cisterner bör placering, lagrad volym, invallningar, påkörningsskydd samt datum för senaste 

besiktning anges. 

7.1.1.3 Avfall 

 Typ av avfall, redovisa farligt avfall separat 

 EWC-koder (om länsstyrelsen så kräver) enligt avfallsförordningen,  

SFS 2001:1063, se www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20011063.HTM 

 Mängd, förvaringsplatser, invallningar m.m.  

 Omhändertagande, transportör, mottagare 

7.1.1.4  Material  

 Beskriv fyndigheten, t.ex. dominerande kornstorlek, bergart  

 Materialkvalitet/materialanalys 

 Användningsområden för materialet 

7.1.1.5 Områdesbeskrivning  

Texten under dessa rubriker kan vara väldigt kortfattad. Hänvisa i stället till MKB:n där ämnena be-

handlas mer ingående. 

 Vegetation 

 Topografi 

 Landskap 

 Geologi 

 Hydrologi 

 Närboende

7.1.1.6 Hur täktområdet och närområdet används i dag 

 Planförhållanden 

 Bebyggelse 

 Skyddsområden 

 Friluftsområden 

 Vägar 

 Ledningar

7.1.1.7 Beskrivning av planerad exploatering och efterbehandling  

 Brytdjup 

 Insynsskydd 

 Etappindelningar 

 Successiv efterbehandling 

 Terrassindelning 

 Täktbottens utformning 

 Plantering 

 Skyddsanordningar,  t.ex 

stängsling, säkerhetshyllor 

 Samordning med angränsande 

verksamhet 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20011063.HTM
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7.1.1.8 Täktområdets framtida markanvändning 

 Markanvändning 

 Vegetation 

7.1.1.9 Ägoförhållanden 

 Servitut 

 Nyttjanderättsavtal 

 Ledningsägare 

7.1.2 Ritningar/kartor 

Den tekniska beskrivningens kartdel kan vara i skala 1:1 000 eller 1:5 000 beroende på 

täktens areal och består vanligen av grundkarta, exploateringsplan och efterbehand-

lingsplan. Man kan även bifoga illustrationer och sektioner över t.ex. områdets gestalt-

ning efter avslutad täkt.  

Utöver de utförliga ritningarna bör även bifogas en översiktskarta och en fastighetskar-

ta där ansökt täktområde är utpekat.  

Kraven på vad som bör ingå i kartmaterialet kan skilja sig mellan olika länsstyrelser, 

diskutera gärna med aktuell handläggare, Om det är en större täkt så lönar det sig oftast 

att beställa en digital karta med höjdkurvor.  

Grundkartan beskriver hur området ser ut i dagsläget. De fetstilta rubrikerna bör alltid 

ingå, övriga kan ingå i vissa fall: 

 

 Fastighetsgränser och norrpil 

 Befintliga vägar 

 Nivåkurvor (1-5 m) 

 Koordinatsystem  

 Bebyggelse 

 Skalangivelse 

 

 

 Vegetation 

 Fornminnen 

 Brunnars lägen 

 Högsta uppmätta grundvattennivå 

 Dräneringsförhållanden 

Figur 5: Grundkarta, förslag till innehåll. 
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7.1.2.1 Exploateringsplan  

Exploateringsplanen beskriver hur den planerade verksamheten är tänkt att gestalta sig. 

Nedanstående lista kan användas som en checklista vid diskussioner med myndigheter-

na om vad som bör ingå i kartredovisningen. De fetstilta rubrikerna i rutan beskriver 

vad som alltid bör ingå, övriga vad som i vissa fall kan ingå. 

 

 Fastighetsgränser och norrpil 

 Nivåkurvor (1-5 m) 

 Gräns för verksamhetsområde 

 Brytningsområde och brytriktning 

 Fasta anläggningar 

 Transportvägar 

 Koordinatsystem  

 Bebyggelse 

 Skalangivelse 

 

 Upplagsplatser 

 Dämnings- eller dräneringsåtgärder 

 Insynsskydd 

 Utsläppspunkter för vatten 

 Förvaringsplats för råvaror och kemi-

kalier 

 Förvaringsplats för farligt avfall 

 Brunnars lägen 

 Kross- och sorteringsverk 

 Etappindelning 

 Fixpunkter och gränsmarkering 

 Stängsel, vägbom 

 Sedimenteringsdamm 

 

Figur 6: Exploateringsplan, förslag till innehåll 

7.1.2.2 Efterbehandlingsplan  

Efterbehandlingsplanen visar hur sökanden planerar området efter det att täkten avslu-

tats. Här är löpande diskussioner med myndigheter och markägare viktiga. Ofta har 

kommunen synpunkter på hur området kan utformas. Det kan därför vara värdefullt att 

diskutera både med kommunen och länsstyrelsen om vad som bör redovisas i efterbe-

handlingsplanen.  

Exempel på vad som kan redovisas på efterbehandlingsplanen ges nedan. Liksom tidi-

gare anges vad som alltid bör ingå med fet stil, övriga rubriker kan ingå i vissa fall:  

 

 Fastighetsgränser och norrpil 

 Nivåkurvor (1-5 m) 

 Vägar 

 Bebyggelse 

 Koordinatsystem  

 Skalangivelse 

 

 Vegetation 

 Vattenytor och dräneringssystem 

 Släntlutningar 

 Täktbottens utformning 

 Profilskiss 

 

Figur 7: Efterbehandlingsplan, förslag till innehåll 
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8 Den formella ansökan 

Den formella ansökan kan vara disponerad enligt figur 8 nedan. Efterföljande text be-

skriver vad som kan tas upp under de olika rubrikerna.  

 

 Administrativa uppgifter 

 Verksamhetskod 

 Vad ansökan gäller 

 Yrkanden 

 Gällande beslut 

 Lokalisering 

 Planförhållanden och omgivning  

 Samrådsredogörelse 

 En icke-teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen 

 Åtaganden och förslag till villkor 

 Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten 

Figur 8: Exempel på innehåll i den formella ansökan. 

8.1.1 Administrativa uppgifter 

De administrativa uppgifter som bör finnas med i tillståndsansökan är följande. 

 Namn, adress och telefonnummer till sökanden 

 Organisationsnummer 

 Registreringsbevis 

 Kontaktperson under tillståndsprocessen 

 Ev. ombud 

 

Om sökanden företräds av ett ombud, t.ex. en konsult, skall ombudets namn, adress och 

telefonnummer anges. En fullmakt i original skall bifogas.   

8.1.2 Verksamhetskod 

Ange verksamhetskod enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd.  

8.1.3 Lokalisering 

 Beteckning på den fastighet eller fastigheter där verksamheten skall bedrivas 

 Berörd kommun  

 Koordinater för täktens läge  

 Namn på fastighetsägare till aktuella fastigheter 

 Ev. kopia på nyttjanderättsavtal om så krävs 

8.1.4 Vad ansökan gäller  

Under denna rubrik kan man kort beskriva vad ansökan avser. Vilket materialslag är 

det fråga om? Är det fråga om en nyetablering, en pågående verksamhet eller en ut-

vidgning av pågående verksamhet? Kommer andra verksamheter bedrivas vid sidan av 

täktverksamheten?  
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8.1.5 Yrkanden 

Volymer och tidplaner kan kort redovisas. Yrkandena omfattar vanligtvis: 

 att tillstånd skall meddelas för den sökta verksamheten  

 att uttag om viss mängd, både totalt och årligen, skall medges 

 att brytningen får ske under en viss tidsperiod och under vissa tider på dygnet 

 att de förslag till villkor man angett i ansökan skall gälla för verksamheten 

 att tillståndet skall få tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft, s.k.       

verkställighetsförordnande 

8.1.6 Gällande beslut 

Gällande tillstånd enligt miljöbalken skall redovisas. 

8.1.7 Bakgrund till ansökan 

Under den här rubriken kan belysas skälen till att verksamhetsutövaren ansöker om ett 

nytt tillstånd.  

8.1.8 Planförhållanden och motstående intressen 

I detta stycke redogörs för planförhållandena i området. Man bör redogöra för hur täk-

tområdet beskrivs i detaljplanen, översiktsplanen och områdesbestämmelser. Det skall 

även framgå om den planerade verksamheten strider mot eller är förenlig med planerna. 

Observera att ett tillstånd aldrig kan ges om det strider mot en gällande detaljplan.  

Här bör också beskrivas om det finns andra motstridiga intressen i området. Området 

kan vara av riksintresse av något skäl eller påverka andra omgivande fastigheter på ett 

sätt som bör belysas.  

8.1.9 Samrådsredogörelse 

Avsnittet kan mycket kortfattat beskriva vilka samråd som skett. I övrigt kan man hän-

visa till den mer utförliga samrådsredogörelsen som ingår i MKB:n.  

8.1.10 En icke-teknisk sammanfattning  

Förutom den detaljerade tekniska beskrivningen som bifogas ansökan skall det även 

finnas med en icke-teknisk sammanfattning av den verksamhet som skall bedrivas. 
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8.1.11 Åtaganden och förslag till villkor 

Sökanden skall själv utforma förslag till de villkor som skall gälla för verksamheten. 

Även andra åtaganden utöver villkoren kan redovisas. 

Villkoren brukar vanligen omfatta: 

 Arbetstider – drifttider 

Tiderna specificeras med avseende på aktivitet. Man kan t.ex. föreslå villkor för ar-

betstider för störande verksamheter (borrning, krossning o dyl) och andra tider för 

t.ex. lastning och transporter.  

 Buller 

Villkor för vilka bullervärden som skall gälla för verksamheten. Tidigare används 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller: 

 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 

 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) 

 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)   

Normalt anges tillåtna bullernivåer som begränsningsvärden och villkoret anger 

även hur uppföljning ska ske. 

 

 Damning 

Villkor kan föreslås att åtgärder skall vidtas om olägenheter från damning uppstår.   

 Vibrationer och luftstötvåg 

Villkor som anger begränsningsvärden för vibrationer och luftstötvåg vid närmsta 

bebyggelse. Normalt anges även hur uppföljning av villkoren ska ske. 

 Hantering av kemikalier 

Förslag på villkor hur de kemikalier som används inom verksamheten skall hante-

ras och förvaras på ett säkert sätt. Villkor för tankningsplats kan föreslås.  

 Vattenskydd 

Villkor om minsta avstånd till grundvattenytan. Villkor om hantering och förvaring 

av oljor och andra kemikalier.  

 Efterbehandling 
Villkor att redovisad efterbehandlingsplan skall följas. Ibland förekommer krav på 

successiv efterbehandling allteftersom brytningen avslutas. Det är vanligt att man 

hänvisar till att den slutliga utformningen skall ske i samråd med myndigheter och 

fastighetsägaren.  

 Kompensationsåtgärder 

Ianspråktaget område kan kompenseras genom att VU åtar sig att iordningställa ett 

annat område.  

8.1.12 Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten 

Här skall sökanden beskriva hur kraven i egenkontrollförordningen skall uppfyllas.  
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9 Handläggningen hos länsstyrelsen  

9.1 Något om länsstyrelsen och miljöprövningsdelegationen 

En ansökan om tillstånd för täktverksamhet som enligt bilagan till förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är en B-verksamhet skickas till länsstyrelsen i 

det län täkten skall vara lokaliserad. Länsstyrelsens täkthandläggare sköter stora delar 

av den praktiska handläggningen men gör det i samråd med miljöprövningsdelegatio-

nen. Det är miljöprövningsdelegationen som har ansvaret för beredningen av ärendet 

och som också fattar beslutet. Inom varje länsstyrelse finns en miljöprövningsdelega-

tion som i varje enskilt ärende består av en jurist med domarerfarenhet och en miljö-

sakkunnig som har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Medlemmarna i miljö-

prövningsdelegationen är anställda på länsstyrelsen. I förhållande till annan verksamhet 

på länsstyrelsen är dock miljöprövningsdelegationen självständig. 

9.2 Kompletteringskrav 

När en ansökan kommit in till länsstyrelsen skickas den normalt sett till kommunens 

miljönämnd för en s.k. kompletteringsrunda. Det innebär att miljönämnden får tillfälle 

att lämna synpunkter på om ansökan är komplett eller om det behövs ytterligare uppgif-

ter för att kunna ta ställning till ansökan.  

Om ansökan inte är komplett ex. vissa frågor är inte tillräckligt belysta i miljökonse-

kvensbeskrivningen är det vanligtvis länsstyrelsens handläggare som begär komplette-

ringar. De aktuella uppgifterna kan vara nödvändiga för att handläggningen skall kunna 

gå vidare. Det förekommer också att sökanden föreläggs att komma in med begärda 

uppgifter med upplysning om att ansökan annars kommer att avvisas (se 22 kap. 2 § 

andra stycket MB). 

9.3  Remissförfarande 

När ansökningshandlingarna är kompletta remitteras ärendet till miljönämnden och 

andra remissinstanser som kan vara berörda, tex. Vägverket, för att de skall yttra sig 

över ansökan och den planerade verksamheten (se 19 kap. 4 § MB).  

I samband med att ansökan remitteras kungörs också ansökan och miljökonsekvensbe-

skrivningen i lokalpressen i syfte att informera allmänheten och ge berörda tillfälle att 

inkomma med synpunkter. En s.k. aktförvarare utses också. I regel är det kommunkans-

liet som utses. Förutom hos länsstyrelsen finns således samtliga handlingar där. Den 

aktuella annonseringen betalas av sökanden.  

De synpunkter som inkommer får sökanden tillfälle att bemöta. 

9.4 Syn på platsen och offentligt sammanträde 

Den som känner till ärendet bäst och tagit del av förhållandena på platsen är normalt 

sett länsstyrelsens handläggare. Det förekommer dock att miljöprövningsdelegationen 

på eget initiativ eller efter begäran från någon besöker platsen för att bilda sig en upp-

fattning om förhållandena på platsen utöver det som framgår av handlingarna (se 19 

kap. 4 § MB).    

Det förekommer också att miljöprövningsdelegationen håller ett s.k. offentligt möte. 

Det är ofta i ärenden där opinionen mot täkten är stor eller när ärendet på annat sätt är 
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kontroversiellt. Syftet är ofta att allmänheten skall få tillfälle att framföra sina synpunk-

ter och ställa frågor till VU, länsstyrelsens handläggare eller miljöprövningsdelegatio-

nen vid ett och samma tillfälle. Upplysning om tid och plats för mötet kungörs i orts-

tidning eller skickas ut med en särskilt underrättelse till dem som berörs. Detta möte 

skall inte förväxlas med det samrådsmöte som skall ske innan ansökan lämnas in. 

Det saknas formella krav på hur ett platsbesök eller ett offentligt sammanträde skall gå 

till. Tillvägagångssätten skiljer därför. 

9.5 Beslut 

När all kommunicering i ärendet är klar upprättar länsstyrelsens handläggare ett förslag 

till beslut som lämnas till miljöprövningsdelegationen. Förslaget innehåller bl.a. de 

villkor som länsstyrelsen anser skall gälla för verksamheten. Om miljöprövningsdele-

gationen anser att det behövs skickas också förslaget ut till sökanden och övriga som 

hörts av under ärendets gång dvs. de myndigheter och berörda som kan ha synpunkter 

på förslaget. Om det inte finns några skiljaktiga meningar meddelas eventuellt beslut 

utan att beslutsförslaget skickats ut på remiss.  

I samband med att förslaget till beslut skickas ut begärs också ofta säkerheten in för 

den aktuella verksamheten (se 16 kap. 3 § MB). Säkerheten kan utgöras av en pant eller 

borgen ex bankgaranti. Säkerheten skall motsvara kostnaden för efterbehandlingsåtgär-

derna, löpande eller när täktverksamheten är avslutad. Syftet med säkerheten är att om 

VU av någon anledning inte genomför efterbehandlingen kan länsstyrelsen ta säkerhe-

ten i anspråk för att kunna genomföra efterbehandlingen. Om VU genomför efterbe-

handlingen på ett sätt som tillsynsmyndigheten godkänner återlämnas säkerheten.  

Miljöprövningsdelegationen fattar därefter sitt beslut. Miljöprövningsdelegationen är 

inte bunden av länsstyrelsens förslag utan kan avvika från förslaget t.ex. vad gäller 

villkor.  

Beslutet om tillstånd kungörs och skickas också ut direkt till verksamhetsutövaren och 

andra som hörts av under processen. Av kungörelsen framgår sista dag för överklagan-

de. 

9.6 Beslutets innehåll 

 I beslutet anges bl.a. var verksamheten skall bedrivas, omfattningen av verk-

samheten dvs. hur många ton grus eller berg som får brytas och under vilken 

tidsperiod tillståndet gäller (se 22 kap. 5 § MB).  

 Täkttillstånd är i de allra flesta fall tidsbegränsade (se 16 kap. 2 § MB).  

 Miljöprövningsdelegationen tar också ställning till miljökonsekvensbeskriv-

ningen och godkänner den om kraven kan anses uppfyllda (se 6 kap. 9 § MB).  

 Därefter anges normalt sett alla de villkor och begränsningar som kommer att 

gälla för verksamheten. Det kan vara allt från under vilka tider på dygnet som 

verksamheten får bedrivas till vilka riktvärden för buller som skall gälla (se 16 

kap. 2 § och 22 kap. 25 § MB). 

 Ibland förekommer det att vissa effekter av verksamheten är svårbedömda. 

Miljöprövningsdelegationen har då möjlighet att besluta om att frågan skall ut-

redas ytterligare under en prövotid. Under tiden kan en provisorisk föreskrift 

gälla. När prövotidsredovisningen lämnats in kan miljöprövningsdelegationen 

fatta ett beslut om slutliga villkor (se 22 kap. 27 § och 19 kap. 5 § MB). 
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 Om täktverksamheten medför ett allvarligt intrång i exempelvis naturvårdsin-

tressen är det möjligt att besluta om kompensationsåtgärder (se 16 kap. 9 § 

punkten 3 MB).  

 Ett verkställighetsförordnande innebär att tillståndet får tas i anspråk även om 

det inte vunnit laga kraft. Det innebär alltså att även om beslutet går att över-

klaga får verksamheten påbörjas. I andra fall måste verksamhetsutövaren vänta 

till dess att beslutet vunnit laga kraft. Om det finns motstridiga markanvänd-

ningsintressen är det ovanligt att verkställighetsförordnande meddelas (se 22 

kap. 28 § och 19 kap. 5 § MB). Det är också ytterst ovanligt att ett verkställig-

hetsförordnande meddelas vid nyetableringar.  

 I beslutet kan också framgå vid vilken tidpunkt tillståndet senast skall ha tagits 

i anspråk. I annat fall förfaller hela tillståndet.  

 Miljöprövningsdelegationen kan i beslutet överlåta till tillsynsmyndigheten att 

besluta om villkor av mindre betydelse (se 22 kap. 25 § MB). 

 

10 Överklagande  

10.1 Vem har rätt att överklaga? 

Ett täkttillstånd får enligt 16 kap. 12 § MB överklagas av bl.a. sakägare, dvs. den som 

beslutet angår om det har gått denne emot. Tyvärr finns det ingen entydig definition av 

begreppet sakägare. I förarbetena till miljöbalken anförs bl.a. att en person som på ett 

mer konkret sätt måste vara berörd av ett beslut klart skall anses som sakägare. Ibland 

har man också uttryckt det så att beslutet antingen måste påverka vederbörandes rätts-

ställning eller beröra ett intresse som på något sätt är erkänt av rättsordningen. 

Täkttillståndet får även överklagas av den myndighet, kommunala nämnd eller annan 

som i lagstiftningen getts rätt att överklaga. Av 13 § förordningen om täkter och anmä-

lan för samråd framgår att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har rätt att överklaga 

täktbeslut.  

Överklagbara beslut får enligt 16 kap. 13 § MB överklagas av en ideell förening som 

enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintres-

sen. Nämnda paragraf anger även andra kriterier, t ex antal medlemmar i föreningen, 

som ska uppfyllas för att talerätt ska beviljas. 

Slutligen har naturligtvis även sökanden möjlighet att överklaga beslut om beslutet går 

sökanden emot. Det kan röra sig om beslut där ansökan avslagits i dess helhet, men 

också specifika villkor som sökanden inte är nöjd med. 

10.2 Instansordningen 

10.2.1 Miljödomstolen 

Miljöprövningsdelegationens beslut i täktärenden överklagas till miljödomstolen. Mil-

jödomstolarna är särskilda domstolar för de miljö- och vattenfrågor som regleras i mil-

jöbalken. Miljödomstolarna finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. 

Miljödomstolen i Umeå har verksamhet också i Luleå.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Miljödomstolarna utgör en del av tingsrätten på respektive ort. På miljödomstolarna 

arbetar förutom domare miljöråd och beredningsjurister. I vissa mål deltar även sak-

kunniga ledamöter. Miljöråden har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfa-

renhet av miljöfrågor. De sakkunniga ledamöterna bidrar med erfarenheter av kommu-

nal eller industriell verksamhet och offentligt miljövårdsarbete. När en miljödomstol 

dömer deltar som huvudregel en domare, ett miljöråd samt två sakkunniga ledamöter. 

10.2.2 Miljööverdomstolen 

Miljödomstolarnas avgöranden kan överklagas till Miljööverdomstolen, som finns i 

Svea hovrätt. För att Miljööverdomstolen skall pröva överklagandet krävs prövnings-

tillstånd (se 23 kap. 1-2 §§ MB). Om prövningstillstånd inte meddelas står miljödom-

stolens dom fast.  

10.2.3 Överklagandets innehåll 

Ett överklagande skall förutom kontaktuppgifter även innehålla uppgift om 

- det beslut som överklagas, 

- den ändring som yrkas samt 

- de omständigheter som stöder yrkandet, dvs. skälen till varför beslutet bör ändras. 

 

11 Rimliga begränsningsvärden och egna åtaganden 

Vartefter underlag för rimliga begränsningsvärden (buller, vibration, luftstötvåg, damm- 

ning) kommer fram i MinBaS-projekt och genom vägledande domar kommer dessa att 

sammanfattas i detta kapitel. 
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