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Tillståndsprocessen sedd ur Länsstyrelsens perspektiv

Lena Blomqvist, miljöhandläggare

Tillståndsprövning av hamnar

Flera olika tillstånd krävs

 Tillstånd eller ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

(miljöfarliga verksamheter)

 Vattendom enligt 11 kap. miljöbalken

 Seveso, högre nivå - tillståndsplikt

 Seveso lägre nivå – anmälan, ska ingå i ansökan om tillstånd 

enligt 9 kap.

 Med flera …

Olika intressen att bevaka

Inte självklart hur olika intressen påverkas eller ska vägas mot 

varandra. Ge domstolen underlag!

Kommunen
Länsstyrelsen

”Börja” med samråd

•Handlingarna skickas in minst 3 veckor, helst betydligt mer,  i förväg.

•Länsstyrelsen samordnar sig internt (prövning, tillsyn, vatten, naturvård, 
kulturminne, samhällsskydd o beredskap, Seveso, samhällsplanering)

•Övriga myndigheter kallas

Samråd med 

myndigheter

•Kommunens planavdelning, tekniska, m.fl. (förhoppningsvis enbart 
fortsättning på tidigare dialog)

•Närboende, var generös med avgränsningen

•Verksamhetsutövare inom och i närheten av hamnen

Samråd med 

övriga

•Ska bifogas ansökan men det är lämpligt att stämma av större frågor med 
myndigheterna i förväg så inga missförstånd uppstått.

Samråds-

redogörelse
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Ett genomarbetat samråd lönar sig!

Berörda myndigheter 

kan vara 

Hav- och 

vattenmyn

digheten Naturvårds

verket

Sjöfartsver

ket

Transport-

styrelsen

Trafikverket

Räddnings

-tjänsten

Miljö-

nämnden 

MSB

Byggnads-

nämnden

Försvaret/ 

Fortifikatio

nsverket

Tekniska 

nämnden

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

• Utredningar av det som framkom vid samrådet

• Riskanalys inklusive ”dominoeffekter”

Miljö-konsekvens-

beskrivning

• Till miljödomstolen för samordnad prövning

• Om Seveso -> krav på särskilda handlingar

Ansökan 9 o 11 kap. 

miljöbalken

• Domstolen begär (ev) komplettering av sökande
Komplettering av 

ansökan

• Berörda parter får möjlighet att lämna synpunkter på ansökan till 

domstolen.Yttrande över ansökan

• Sökande får bemöta synpunkterna. Parterna får ev yttra sig igen. 

Tills domstolen tycker frågorna är uttömda.Bemötande

• Tillstånd meddelas. Kan överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen.Tillstånd (dom)

Bara en hamn?

Beskriv ALLA verksamheter som ska bedrivas, med 

verksamhetskoder!

Hamn-
verksamhet

Mellan-

lagring av 

avfall?
Behandling 

av avfall 

(RDF-balar)?

Avvattning 

av mudder-

massor?

OFA?

Seveso? 

Ammonium

nitrat!

Lagring av 

kemiska 

produkter, 

cisterner?

LNG?

Förbränning

s-

anläggning?

Länsstyrelsens önskemål om ansökan/MKB

 Tydligt verksamhetsområde (=det område som tillståndet 

omfattar), markerat på karta

 Ansökan bör omfatta samtliga verksamheter inom området.

 Sträva efter att det inte ska finnas andra tillstånds- eller 

anmälningspliktiga verksamheter inom verksamhetsområdet

 Riskanalysen bör omfatta alla verksamheter, både inom och i 

närheten av verksamhetsområdet.

 Verksamhetskoder på alla delar av verksamheten. Speciellt viktigt 

att ange vad som är huvudverksamhet om IED är aktuellt.
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Lycka till!


