Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
Kapitel 2 - Jordbruk

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i gäller för
anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för
fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer
än 750 platser för suggor. Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för
anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv
upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex
månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en
häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar.

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Bilaga I omfattar anläggningar för
djurhållning av fjäderfä eller av svin med mer än a) 85 000 platser för gödkycklingar, 60 000 platser
för hönor, b) 3 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), eller c) 900 platser för
suggor. Bilaga II omfattar anläggningar för intensiv djuruppfödning (projekt som inte omfattas av
bilaga I). Förslaget innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin
"Alltid BMP". Samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden är av
Alltid BMP
betydande omfattning. Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp till luft (bl.a.
klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från gödselhantering. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen,
men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin
"Alltid BMP" är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga I pkt
17, samt
bilaga II pkt
1e

Alltid BMP

Verksamheterna bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II punkt 1e (Anläggningar för intensiv
djuruppfödning (projekt som inte omfattas av bilaga I)). Betydande miljöpåverkan kan uppstå i form
av utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av växtnäringsämnen till vatten från
bilaga II pkt
Behovs- gödselhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall kan
1e
bedömning antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan dock variera dels beroende på
lokalisering, dels beroende på verksamhetens omfattning och utformning. Vi föreslår därmed att
frågan om verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska avgöras i varje enskilt fall. Förslaget
innebär en ändring av gällande svensk rätt.

2(88)
Gällande
rätt

Kapitel 2 - Jordbruk

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för
anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1.
en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2.
sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre
övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta
gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio
slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio
minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns
eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra
unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra
Behovsslaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive bedömning
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton
strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex
månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex
månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal
djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet
djur. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller endast avser renskötsel.
Förordning (2016:1188).

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för
uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

MKBdirektivet

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheten bedöms inte omfattas av MKB-direktivet. I MKB-direktivets Bilaga II ingår
anläggningar för intensiv djuruppfödning som inte omfattas av bilaga I. "Intensiv djuruppfödning"
definieras inte i MKB-direktivet. Verksamheterna som omfattas av denna verksamhetskod är av
mindre omfattning än verksamheterna med koderna 2:1 och 2:2. Verksamheterna bedöms till följd
av sin begränsade storlek, inte falla under begreppet "intensiv djuruppfödning". Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är liten. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på
skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB.

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån direktivets kriterier i Bilaga III
Behovsbilaga II pkt
Behovs- bedöms att verksamheter av detta slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande
bedömning 1b och 1d bedömning miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

3(88)
Gällande
rätt

MKBdirektivet

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling
eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.

Alltid BMP

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Begreppet "intensiv fiskodling" definieras
inte i direktivet. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 93:10 bör intensiv fiskodling kunna
definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden med utfodring
av fisk". Verksamhetsbeskrivningen i 3:1 bedöms därmed omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets
urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte de allra flesta
bilaga II pkt
Behovsfall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av föroreningar och störningar med avseende på
1f
bedömning
näringspåverkan i sjöar, vattendrag och havsmiljön. Miljöpåverkan från fiskodlingar kan, i flera
avseenden, jämföras med den från avloppsreningsverk. Miljöpåverkans omfattning beror bl.a. på
utformningen av verksamheten och recipientens känslighet. Vi bedömer därför att det bör göras en
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande. Kategoriseringen
innebär en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för
fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning
(2016:1188).

"Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets bilaga II. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd
93:10 bör intensiv fiskodling kunna definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under
kontrollerade förhållanden med utfodring av fisk". Verksamhetsbeskrivningen i 3:2 bedöms därmed
omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta
Behovsbilaga II pkt
Behovsslag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av
bedömning
1f
bedömning
föroreningar och störningar med avseende på näringspåverkan. Det bör därför göras en bedömning i
varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Verksamheten
är anmälningspliktig och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen
ovan.

Kapitel 3 - Fiskodling och övervintring av fisk

NV
förslag

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för
täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större
än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad. Förordning
(2016:999).

Alltid BMP

bilaga I pkt
19

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför placeras i kategorin "Alltid BMP".
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för
täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större
än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

Alltid BMP

bilaga I pkt
19

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 19 och ska därför placeras i kategorin "Alltid BMP".
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Motivering

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är a)
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för
husbehov. I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter
utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används dock ordet
3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för
"Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan ytterligare
täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
språkversioner har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att miljöpåverkan från
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
Delvis
Delvis
täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med Kommissionens
bilaga I pkt
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
Alltid BMP,
Alltid BMP, vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten att alla sådana projekt som riskerar ”betydande
19 och
kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
delvis
delvis
miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en bedömning. Det
bilaga II pkt
§, eller 3. endast innebär uppläggning och bortforsling
behovsbehovsinnebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt. Mot bakgrund
2a
av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
bedömning
bedömning av detta tolkar vi direktivet och Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of definitions of
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av direktivet. Vi gör
avslutad. Förordning (2016:999).
bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör även fortsättningsvis
bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning överstiger de tröskelvärden som anges ovan,kan
antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer
vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre omfattning kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan kan antas bör
därför göras i varje enskilt fall. Förslaget går längre än MKB-direktivet men innebär ingen ändring av gällande
svensk rätt.
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Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller
för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Inga krav

Verksamheter som omfattas av denna bestämmelse och enligt gällande rätt utgör "Alltid BMP" är a)
torvtäkter mindre än 150 hektar men med en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår
och b)) täkt av berg som är mindre än 25 hektar har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår
och omfattas av bilaga II b). Under denna bestämmelse faller också alla naturgrustäkter som inte är för
husbehov. I direktivets svenska översättning, Bilaga I, pkt. 19 och Bilaga II, pkt. 2 a, nämns inte grustäkter
grustäkter utan enbart stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvtäkter. I den engelska översättningen används
dock ordet "Quarries" som även kan innefatta brott/täkt av sand eller grus. Vid en jämförelse mellan
ytterligare språkversioner har vi sett att olika begrepp används i olika språkversioner. Vi bedömer att
miljöpåverkan från täkt av naturgrus är av samma omfattning som täkt av berg eller torv. I enlighet med
bilaga I pkt
Kommissionens vägledning anser vi att direktivet bör tolkas så att avsikten att alla sådana projekt som
19 och
Behovsriskerar ”betydande miljöpåverkan” bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, ska genomgå en
bilaga II pkt bedömning
bedömning. Det innebär att direktivets beskrivning av vilka projekt som omfattas av MKB ska tolkas extensivt.
2a
Mot bakgrund av detta tolkar vi direktivet och Kommissionsens vägledningsdokument “Interpretation of
definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive” så att även grustäkter omfattas av
direktivet. Vi gör bedömninngen att täkt av naturgrus som överstiger 25 hektar omfattas av bilaga I. Vi gör
även fortsättningsvis bedömningen att en täkt, där verksamhetens omfattning överstiger de tröskelvärden
som anges ovan, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan och därför ska placeras i
kategorin "Alltid BMP". Däremot bedömer vi, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med mindre
omfattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Bedömningen av om
betydande miljöpåverkan kan antas bör därför göras i varje enskilt fall. Förslaget går längre än MKB-direktivet
men innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Motivering

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller
för täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än
Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a. och 3f. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett
Behovs- bilaga II pkt
Behovs- direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör
verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än
bedömning
2a
bedömning därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande
50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:999).
6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller
för anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs
på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller
för anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för
utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för
utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden
än de som avses i 8 §.

Gällande
rätt

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring
av gällande svensk rätt.

bilaga I pkt
14 samt
Alltid BMP
bilaga II pkt
2e

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas
Alltid BMP av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i de allra flesta fall . Det huvudsakliga skälet är att det här är fråga om verksamhet i de
fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga I pkt
14 och
bilaga II pkt
2e

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 14 och II, pkt. 2e. Förslaget innebär en viss avvikelse
från MKB-direktivet eftersom direktivets bilaga I, pkt 14, omfattar utvunna mängder överstigande 500 ton per
dag för olja och 500 000 kubikmeter per dag för gas, medan verksamhet under dessa tröskelvärden omfattas
av direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer dock att samtliga verksamheter bör räknas till kategorin "Alltid
BMP" eftersom även de verksamheter som inte omfattas av Bilaga I, kan antas medföra betydande
Alltid BMP
miljöpåverkan i de allra flesta fall . Betydande miljöpåverkan kan antas avseende omfattningen av det avfall
som alstras samt för föroreningar och störningar, t.ex. läckage eller spill av olja eller gas, samt dessas effekter
på omgivning, t.ex. på mark, grund- och ytvatten. Utvinning förutsätter sannolikt också etablering av
infrastruktur och transportarbete med betydande miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige
för närvarande. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheterna är anmälningspliktiga och finns förtecknad i MKB-direktivets bilaga II, pkt. 3f. Vi bedömer,
10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller
Behovs- bilaga II pkt
Behovs- utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men
för industriell tillverkning av briketter av kol eller
bedömning
3f
bedömning inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas
brunkol.
medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller
för gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm,
mineral eller kol, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

Gällande
rätt

MKBdirektivet

bilaga I pkt
19, samt
Alltid BMP
bilaga II pkt
2a och 2b

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 19, samt bilaga II, pkt 2a och 2b. Vi bedömer att
underjordisk gruvdrift och dagbrott, som omfattas av direktivets bil. II pkt 2a och 2b, bör räknas till kategorin
"Alltid BMP". Skälet till det är att även en underjordisk gruva och ett dagbrott av mindre storlek än den
angivna i direktivets bilaga I, pkt 19, i de allra flesta fall kan antas utgöra betydande miljöpåverkan. Projektens
karakteristiska egenskaper är att de ofta är av stor omfattning, både vad gäller det fysiska område som tas i
anspråk samt själva utvinningen och hanteringen av det utvinningsavfall som oftast uppstår. Vidare innebär
projekten utnyttjande av naturresurser, både i form av den utvinning som projektet avser samt genom de
vatten-, energi- och materialresurser som behövs för projektets genomförande. Projekten alstrar oftast
utvinningsavfall i omfattande mängder som hanteras i avfallsanläggningar. Avfallsanläggningarna i sin tur kan,
beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning, kräva kvalificerade
efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller miljö, på kort och lång
sikt. Utvinningen medför oftast föroreningar eller störningar, ex. i form av bortledning av vatten från gruvan,
vilket leder till en grundvattensänkning och att gruvvattnet behöver släppas ut på annan plats ovan jord. Detta
vatten är många gånger förorenat av sprängämnesrester (kväve i olika förekomstformer med varierande
toxicitet), samt vittringsprodukter (till exempel svavel och tungmetaller) från de bergytor som frilagts.
Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH/högt pH, innehåll
av tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten,
våtmarker, etc.).
Projekten ger väsentlig påverkan på luft genom damning från hanteringen av utvunnet material och avfall,
Alltid BMP samt från transporter. Även utsläpp från transporter och avgång av detonerat sprängmedel kan ge påverkan
på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller, vibrationer/skakningar, sättningar och luftstötvågor
som väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för stenkast vid
sprängning och även risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är
exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska
egenskaper.
Projektens lokalisering beror av mineraliseringens läge. Användningen av området för själva utvinningen har
prövats i bearbetningskoncessionen. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av
projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild
uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker,
områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden
enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens
lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller
arkeologiskt betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för
rennäring.
Effekterna av projekten berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande
karaktär. Effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. ingrepp i marken som inte är återställbara,
avfallsanläggningar som ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte
får äventyras av framtida ingrepp i området, etc.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

8(88)
Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

12 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig
malm, inbegripet sulfidmalm. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga II pkt
4k

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när
det gäller rostning, upphov till avfall med höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med
utnyttjande av naturresurser genom de vatten-, energi- och materialresurser som behövs för deras
genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt
pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten,
våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära
deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge väsentlig påverkan på luft genom utsläpp av till
exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser, eller via damning från hanteringen av råvara och
tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara, tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på
luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön.
Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband med hantering av kemikalier och ämnen vid
Alltid BMP projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga
karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i närheten av utvinningsområdet, men behöver
inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste dock
beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på
våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EUdirektiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt
betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort geografiskt område och kan i
några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående
verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av effekter består under
avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket stor lakbarhet och
effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen ändring av gällande
svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

9(88)
Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig
malm för provändamål.

Gällande
rätt

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga II pkt
4k

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 4k. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin
"Alltid BMP". En bedömning av huruvida miljöpåverkan av en anläggning för enbart rostning och sintring för
provändamål är betydande skiljer sig inte från den bedömning som görs av en anläggning enligt 12 §. Det
förefaller nämligen relativt osannolikt att en sådan investering skulle göras utan att verksamheten har en
omfattning och varaktighet som kan liknas vid verksamheter enligt 12 §. En bedömning från fall till fall (enligt
bilaga III i MKB-direktivet) skulle därför i de allra flesta fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande
miljöpåverkan”. Projekten är av stor omfattning och ger, särskilt när det gäller rostning, upphov till avfall med
höga metallhalter och hög lakbarhet. De är förknippade med utnyttjande av naturresurser genom de vatten-,
energi- och materialresurser som behövs för deras genomförande. Hanteringen av avfallen kan i sin tur ge
upphov till förorenade lakvatten (t.ex. lågt pH/högt pH, innehåll av tungmetaller, etc.), som kan påverka
närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten, våtmarker, etc.). Avfallet från rostningen av sulfidmalm
kan kräva avancerad hantering, vilken kan innebära deponering i underjordsförvar. Vidare kan projekten ge
väsentlig påverkan på luft genom luftutsläpp av till exempel stoft, kväveoxider, svavel och andra sura gaser,
eller via damning från hanteringen av råvara och tillsatsmaterial. Även utsläpp från transporter av råvara,
tillsatsmaterial och produkter kan ge påverkan på luftkvaliteten. Projekten ger oftast upphov till buller som
Alltid BMP
väsentligt kan påverka människor och miljön. Verksamheterna kan ge upphov till risk för olyckor i samband
med hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon
fullständig lista över projektens samtliga karakteristiska egenskaper. Projekten kan vara lokaliserade i
närheten av utvinningsområdet, men behöver inte vara det. Miljöns känslighet i de geografiska områden som
antas bli påverkade av projekten måste dock beaktas. Det gäller i synnerhet beträffande den naturliga miljöns
tålighet, med särskild uppmärksamhet på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat
och nationalparker, områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning
(särskilda skyddsområden enligt EU-direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer
som i unionens lagstiftning har fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt,
kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. Effekterna av ett projekt berör oftast ett stort
geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär. Delar av effekterna kan vara direkt
relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas. Andra effekter eller delar av
effekter består under avsevärd tid efter avslutad verksamhet, exempelvis hanteringen av avfall med mycket
stor lakbarhet och effekter av luftdeposition av sura ämnen, stoft och metaller. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

10(88)
Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

14 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller
för anläggning för annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

Gällande
rätt

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga II,
pkt 2e

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2e. Vi bedömer att de bör räknas till kategorin
"Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta fall leda till
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Bedömningen grundar sig i att till projektens
karakteristiska egenskaper hör att de oftast har en stor omfattning (produktionsmängder) och är förknippade
med utnyttjande av naturresurser i form av de vatten-, mark-, energi- och materialresurser som behövs för
projektets genomförande. De genererar avfall i omfattande mängder som oftast hanteras i
avfallsanläggningar, med t.ex. dammkonstruktioner, vilka tar stora markområden i anspråk.
Avfallsanläggningarna i sin tur kan, beroende av egenskaperna hos avfallet och anläggningens utformning,
kräva kvalificerade efterbehandlingsåtgärder för att inte medföra skada eller olägenhet för människor eller
miljö, på kort och lång sikt. Avfallsanläggningarna ska också bedömas utifrån om de kan utgöra en
riskanläggning eller inte (enligt 10§ förordningen (2013:319) om utvinningsavfall), vilket i sig indikerar att det
kan finnas betydande risker för människors hälsa och miljön som måste belysas samt hanteras. Bearbetning
eller anrikning medför oftast föroreningar eller störningar, t.ex. i form av förorenat processvatten. Det kan
också medföra damning från såväl hantering av malm som från avfallsmagasinen. Verksamheterna kan ge
upphov till risk för olyckor vid hantering av kemikalier och ämnen vid projektet. Hanteringen av avfall från
Alltid BMP bearbetning eller anrikning kan i sin tur ge upphov till förorenade lakvatten (till exempel lågt pH, innehåll av
tungmetaller, kväverester, etc.), som kan påverka närliggande recipienter (såsom yt- och grundvatten,
våtmarker, etc.). Projekten ger oftast upphov till buller som väsentligt kan påverka människor och miljön.
Detta är exempel på påverkan och det utgör inte någon fullständig lista över projektens samtliga
karakteristiska egenskaper. Projektens lokalisering är ofta på eller i direkt anslutning till utvinningsområdet.
Andra lokaliseringar förekommer dock. Vidare är lokaliseringen av avfallsupplag och avfallsmagasin av stor
betydelse att bedöma, till exempel så att de hydrogeologiska förutsättningarna är lämpliga och att
okontrollerad spridning av t.ex. lakvatten från avfallsanläggningarna m.m. inte kan ske. Miljöns känslighet i de
geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste också beaktas, i synnerhet vad beträffar
den naturliga miljöns tålighet och övriga aspekter. Detta i likhet med vad som har framförts för bestämmelsen
i 11 § ovan. I många fall berörs även för dessa projekt marker som är av riksintresse för rennäring. Effekterna
av projektet berör oftast ett stort geografiskt område och kan i några fall ha gränsöverskridande karaktär.
Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den pågående verksamheten och avta när verksamheten
avvecklas. Andra delar av effekterna är till stor del varaktiga och irreversibla, t.ex. avfallsanläggningar som
ändrar karaktären hos landskapet och som behöver varaktig efterbehandling som inte får äventyras av
framtida ingrepp i området, etc. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

11(88)
Kapitel 4 - Utvinning, brytning och
bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat

Gällande
rätt

MKBdirektivet

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller
för provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och
sintring.

Alltid BMP

bilaga II,
pkt 2a, b
(och e)

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller
för anläggning för utvinning av asbest. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
5

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller
Behovsför djupborrning; som inte är tillståndspliktig enligt 8
bedömning
eller 9 §.

bilaga II,
pkt 2d

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 2a, 2b (och 2e). Vi bedömer att de bör räknas till
kategorin "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall (enligt bilaga III i MKB-direktivet) skulle i de allra flesta
fall leda till bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Vi gör den bedömningen främst mot
bakgrund av att projekten ofta tar nya, oexploaterade områden i anspråk, kan medföra irreversibel påverkan
på områden och generera utvinningsavfall som behöver särskild hantering för att inte ge lakvatten som
behöver tas om hand eller andra negativa miljöeffekter. Avfallshanteringsplan ska också finnas om
verksamheten ger upphov till utvinningsavfall. Vidare kan projekten medföra att nya och större ytor på
berg/malmytormaterial friläggs eller skapas som i sin tur kan ge upphov till spridning av förorenat vatten (med
till exempel lågt/högt pH, metaller). Vatten (yt- eller grundvatten) kan behöva ledas bort från det provbrutna
området och behöva släppas ut på andra närliggande ytor. Även rester från sprängmedel, när sådana använts,
kan förorena vattnen (kväve i olika förekomstformer med varierande toxicitet). Störningar i övrigt kan också
förekomma, i likhet med det som beskrivits för utvinning enligt verksamhetskod 13.10, se vad som beskrivits
för 11 § ovan. Det bör också framhållas att nyetableringar av till exempel infrastruktur (vägar, uppläggsytor,
Alltid BMP etc.) kan behövas för projektens genomförande. Sådana tillkommande verksamheter kan i sig orsaka
störningar och effekter som behöver bedömas tillsammans med projektens påverkan. Prövningspunkten
omfattar även provbearbetning eller anrikning som även den kan medföra störningar i likhet med vad som
beskrivits för 14 § ovan. Vidare berör effekterna av projektet oftast ett område som inte tidigare har
påverkats av vare sig aktuell eller annan verksamhet. Delar av effekterna kan vara direkt relaterade till den
pågående verksamheten och avta när verksamheten avvecklas, medan andra delar av effekterna är till stor del
varaktiga och irreversibla. Även miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av
projekten måste beaktas, i synnerhet beträffande den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet
på våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, naturreservat och nationalparker, områden som är
klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning (särskilda skyddsområden enligt EUdirektiven 2009/147/EG och 92/43/EEG), områden där de kvalitetsnormer som i unionens lagstiftning har
fastställts för miljön redan har överskridits, tätbefolkade områden, historiskt, kulturellt eller arkeologiskt
betydelsefulla markområden. I många fall berörs även marker som är av riksintresse för rennäring. Förslaget
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheteterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5, vilket innebär att de ska placeras i kategorin
"Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 2d. Borrning för att undersöka markens bärighet
omfattas dock inte av direktivet, men vi bedömer att det miljömässigt inte vara någon större skillnad mellan
Behovs- sådan verksamhet och annan djupborrning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att
bedömning betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en
bedömning i varje enskilt fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget
innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

12(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10-i gäller för slakteri
med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri
med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12
500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för
slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst
7 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7f

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar
bedömning och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7f

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7f.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar
bedömning och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7f

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7f. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar
bedömning och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7a, 7b
och 7h

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a,
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

13(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder
5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri
för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7a, 7b
och 7h

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a,
7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II
punkt 7a,
7b och 7h

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7a, 7b och 7h. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt
nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd
Behovs- av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av
Behovs- energianvändning, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller, alstrande av avfall,
bedömning risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
7a, 7b, 7d,
7e, 7g och
7i

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a,
7b, 7d, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst
helt nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta
bl.a. till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till
Behovsvatten och luft, buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar (t.ex. kafferosterier och bryggerier)
bedömning
och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

14(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.95 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
BehovsTillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är
bedömning
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter,
glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst
eller kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).
10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.101 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är
tillståndspliktig enligt 8 §, 2. endast avser kvarnprodukter, glass,
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller
kafferostning eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).
11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller för
framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7a, 7b,
7e, 7g och
7i.

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a,
7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt
nya sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a.
Behovs- till följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten
bedömning och luft, buller, alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten
i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt
fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7a, 7b,
7e, 7g och
7i

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7a, 7b, 7e, 7g och 7i. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst
helt nya och större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall och risk för
bedömning störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, i
enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av användning av
Behovs- energi, utsläpp till luft (stoft, damning), buller, alstrande av avfall och störningar från trafik.
bedömning Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor
betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk
rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

15(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder
12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2. högst 10
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn
som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska
materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten
gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).
13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast
avser glass eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).
14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år. Anmälningsplikten
gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Inga krav

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7a och
7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7a och
7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
punkt 7b

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, i enstaka fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta bl.a. till följd av
användning av vatten och energi, utsläpp till vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och
Behovsstörningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
bedömning
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en
förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av
MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

16(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170-i gäller för
anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn
som kalenderårsmedelvärde. Förordning (2016:1188).

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för
anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten endast avser glass. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7c

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7c.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande
bedömning av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex.
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7c

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande
bedömning av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex.
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.185-i gäller för
Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per
Behovsbilaga II, 7a
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
bedömning
och 7b
bedömning luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.
Förordning (2016:1188).
18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller
fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18
750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska
råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.

Behovsbedömning

bilaga II,
pkt 7a och
7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7a
och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och
bedömning luft, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

17(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller
fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
Behovsper kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
bedömning
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13 eller 14 § eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

bilaga II,
pkt 7a och
7b

NV
förslag

Motivering

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7a och 7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande
bedömning av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för
anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer
än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15
000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen
baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15
§. Förordning (2016:1188).

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b
och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
bilaga II,
BehovsBehovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
pkt 7b eller
bedömning
bedömning alstrande av avfall och risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till
7c
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

21 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för
anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12
eller 15 §. Förordning (2016:1188).

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b och 7c. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
bilaga II,
BehovsBehovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, alstrande
pkt 7b eller
bedömning
bedömning av avfall, risk för störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex.
7c
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för
anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5
000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller, utsläpp till
bedömning vatten, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Behovsbedömning

bilaga II,
pkt 7b och
7d

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

18(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder
23 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för
anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion
av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000
Behovston men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller bedömning
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning
(2016:1188).

25 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Förordning (2016:1188).

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för
tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om
minst tio kubikmeter. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7b och
7d

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, buller utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b och
7d

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b
och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till
Behovs- följd av användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten,
bedömning alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b och
7d

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b och 7d. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya
och större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten, buller,
bedömning alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i
förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft och vatten,
bedömning alstrande av avfall, buller, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

19(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder

27 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för
anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton
kaffe per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

MKBdirektivet

bilaga II,
pkt 7b

NV
förslag

Motivering

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av energi, resursanvändning för förpackningar, alstrande av avfall, utsläpp till luft, risk
bedömning för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex.
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
28 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska
BehovsBehovs- användning av energi, resursanvändning för förpackningar, alstrande av avfall, samt risk för
eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
bilaga II, 7b
bedömning
bedömning störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse,
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra
Förordning (2016:1188).
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.
29 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330-i gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölk eller endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).

30 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är
tillståndspliktig enligt 29 §, eller 2. endast avser mjölk eller
endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Inga krav

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft,
bedömning buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft,
Behovsbuller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
bedömning
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom
vi gör tolkningen att dessa verksamheter omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

20(88)
Gällande
rätt

Kapitel 5 - Livsmedel och foder
31 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350-i gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton
per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Förordning (2016:1188).
32 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är
tillståndspliktig enligt 31 §, eller 2. endast avser oljekakor från
vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).
33 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370-i gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer
än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2. högst 10
viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn
som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som
i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska
materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller
inte om verksamheten endast innebär paketering. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Inga krav

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, buller,
bedömning risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till
t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt.
7b. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya och
större sådana, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enstaka fall. Detta bl.a. till följd av
användning och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till luft, alstrande av avfall, risk
Behovsför luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av verksamheten i förhållande till t.ex.
bedömning
bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid bedömningen. Frågan om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
innebär en förändring av gällande svensk rätt eftersom vi gör tolkningen att dessa verksamheter
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.

bilaga II,
pkt 7b

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 7b.
Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna kod, främst helt nya sådana, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Detta bl.a. till följd av
Behovs- användning av vatten och energi, resursanvändning för förpackningar, utsläpp till vatten och luft,
bedömning buller, alstrande av avfall, risk för luktstörningar och störningar från trafik. Lokaliseringen av
verksamheten i förhållande till t.ex. bostadsbebyggelse, bedöms vara av stor betydelse vid
bedömningen. Frågan om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

21(88)
Kapitel 6 - Textilvaror
1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10-i gäller för
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton
textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår. Förordning (2016:1188).
2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller
för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är
tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).
3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för
anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av
mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

MKBdirektivet

Alltid BMP

bilaga II,
pkt 8b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån urvalskriterierna i direktivets Bilaga III
bedöms att verksamheter av detta slag, i de allra flesta fall, medför betydande miljöpåverkan, bl.a. i
Alltid BMP
form av utsläpp till vatten, förbrukning av energi och användning av kemikalier. Kategorin "Alltid
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 8b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av
strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att betydande miljöpåverkan
Behovs- kan förekomma. Miljöpåverkan kan dock skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på
bedömning hur stor anläggningen är. Miljöpåverkan från vissa verksamheter i nedre delen av spannet (dvs. med
en produktion nära 200 ton per år) har inte alltid den omfattande miljöpåverkan som motiverar
”Alltid BMP”. Huruvida verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i
varje enskilt fall.

bilaga II,
pkt 8b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig och av
mindre omfattning än verksamheter som omfattas av koderna 6:1 och 6:2. Utifrån kriterierna i
BehovsBilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till
bedömning
betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör
därför bedömas i varje enskilt fall.

Alltid BMP

Behovsbedömning

NV
förslag

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

22(88)
Gällande
rätt

Kapitel 7 - Päls, skinn och läder
1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10-i gäller för
anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per
dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för
anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 100 ton hudar eller skinn. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning
(2016:1188).

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för
anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 8c

Garverier omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 8c. Utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod i de allra flesta fall kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, bl.a. till följd av kemikalieanvändning (kan vara kromgarvning), utsläpp till
Alltid BMP
vatten och alstrande av avfall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt. Ingen verksamhet med denna kod finns i Sverige idag, enligt
uppgifter i SMP. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 8c

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga, men av mindre omfattning än
verksamheter som omfattas av 7:1 MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter
Behovsmed denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall, bl.a. till
bedömning
följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om en verksamhet
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget
innebär en ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 8c

Verksamheter som omfattas av verksamhetskoden är garverier och omfattas av MKB-direktivets
Bilaga II, pkt. 8c. Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga, och av mindre omfattning än
verksamheter som omfattas av 7:1 och 7: MPF. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att
Behovsverksamheter med denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra
bedömning
flesta fall, bl.a. till följd av kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och alstrande av avfall. Frågan om
en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

23(88)
Gällande
rätt

Kapitel 8 - Trävaror
1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05-i gäller för
anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).
2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för
anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

Nej

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk
eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70
000 kubikmeter per kalenderår.

Behovsbedömning

Nej

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för
sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer
än 6 000 kubikmeter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. Förordning
(2016:1188).

Inga krav

Nej

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets
eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

Inga krav

Nej

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör
idag kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar bl.a. stora
Behovs- mängder miljöfarliga kemikalier, samt innebär omfattande transporter. Utifrån kriterierna i MKBbedömning direktivets Bilaga III, bedöms att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas
utgöra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje
enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är av mindre omfattning än i
bestämmelsen ovan, och anmälningspliktig. Miljöpåverkan består av t.ex. av hantering av
miljöfarliga kemikalier. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan
är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Sågverk i den här
storleken kan ge lokala störningar i form av buller från verksamheten, buller (och ev. vibrationer)
från tunga transporter till och från sågverket, stoftutsläpp från barkpanna (ofta fuktig bark med dålig
Behovs- förbränning), samt utsläpp av organiska ämnen (t.ex. toxiska fenoler) från timmerbevattning till ytbedömning eller grundvatten. Utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III bedöms att många av dessa
verksamheter, dock ej de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

24(88)
Gällande
rätt

Kapitel 8 - Trävaror
6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50-i gäller för
anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per
dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor eller spånskivor. Förordning (2016:1188).
7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för
anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst
600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån. Förordning (2016:1188).
8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för
anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten,
eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för
anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3.
mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för
anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs
med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20
000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land
med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.91 gäller för
anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

Inga krav

Behovsbedömning

Inga krav

Inga krav

Inga krav

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Nej

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
Behovs- kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta,
bedömning kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför
avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga.
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikalieanvändning. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att
miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan
normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Nej

Nej

Nej

Nej

Inga krav

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan kan
uppkomma genom urlakning av organiska ämnen, framförallt fenoler. Utifrån urvalskriterierna i
BehovsMKB-direktivets bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra
bedömning
flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan bör därför göras i
varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av
t.ex. urlakning av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för
urlakning av vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till
sedimentering av fast substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetskoden
gäller endast lagring som sker till följd av storm eller orkan. Miljöpåverkan består av t.ex. urlakning
av organiska ämnen till vattenmiljö. Lagring i vatten innebär en betydande risk för urlakning av
vedämnen som kan vara starkt toxiska för vattenorganismer och ge upphov till sedimentering av fast
substans (bark) som påverkar bottenförhållandena. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna kan
typiskt sett medföra miljöpåverkan i form av förorening av mark och vatten samt uppkomst av farligt
avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 9 - Massa, papper och pappersvaror

Gällande
rätt

MKBdirektivet

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10-i gäller för
anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av
trä, returfiber eller andra fibrösa material. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
18a

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, punkt
Alltid BMP 18a. Det innebär att kategorin "Alltid BMP" ska gälla för dessa verksamheter. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga I, pkt
18b och
Bilaga II,
pkt 8a

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar där produktionskapaciteten
överstiger 200 ton per dygn (motsvarande 73 000 ton per år) omfattas av MKB-direktivets Bilaga I,
punkt 18b. Anläggningar med lägre produktionskapacitet omfattas av bilaga II, punkt 8a. De flesta
av dessa bruk är dock av en sådan storlek att de kan förväntas ha betydande utsläpp till vatten
(organiskt material, kväve, fosfor). Ett stort antal papperskemikalier används vilka också medför
Alltid BMP utsläpp till vatten. Då utsläpp inte alltid står i proportion till produktionsvolym kan mindre
anläggningar ha samma miljöpåverkan som de större. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, att samtliga verksamheter som omfattas av denna bestämmlse, i de allra flesta
fall, medför betydande miljöpåverkan. Vi anser därför att det är motiverat att samtliga verksamheter
som omfattas av denna kod kategoriseras som "Alltid BMP" Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga II,
pkt 8a

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, punkt
8a. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i många fall, dock inte i de allra
Behovsflesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje
bedömning
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30-i gäller för
anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer
än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Förordning (2016:1188).

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för
anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per
dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller
kartong. Förordning (2016:1188).

NV
förslag

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 10 - Fotografisk och grafisk produktion
1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för
rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning
(2016:1188).
2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för
anläggning med tillverkning av metallklichéer.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för
anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av
processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

Gällande
rätt

Inga krav

Inga krav

Behovsbedömning

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. energianvändning och
restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.
Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan
MKB. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering.
Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheten är
anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan
består typiskt sett av restprodukthantering, som sköljvatten innehållande exempelvis silver och
processkemikalier. Miljöpåverkan på den omedelbara omgivningen är begränsad. Verksamhetstypen
Behovsär ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i
bedömning
Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande miljöpåverkan. Det bör
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består av t.ex. restprodukthantering.
Verksamhetstypen är ovanlig till följd av teknikutveckling med digital bildhantering. Vi bedömer,
utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheten är anmälningspliktig.
Krav på skyddsåtgärder hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade
petroleumprodukter och kärnbränsle

Gällande
rätt

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för
anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller
vätskeform. Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10-i gäller för
anläggning för tillverkning av koks. Förordning (2016:1188).

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.11-i gäller för
anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. Förordning
(2016:1188).

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för
anläggning för framställning av kol (hårt kol). Förordning
(2016:1188).

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.13 gäller för
anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig
enligt 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV förslag Motivering

Alltid BMP

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. MKB-direktivets
Bilaga I, pkt 1, omfattar anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton stenkol
eller bituminös skiffer per dag. Verksamheter med mindre omfattning omfattas av direktivets
Bilaga II, pkt 2e. Denna typ av verksamhet finns inte i Sverige varför data om utsläpp och
resursanvändning för svenska förhållanden saknas. Vår bedömning utifrån MKB-direktivets Bilaga
III, är att samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden, även
verksamheter med en produktion under direktivets tröskelvärde i Bilaga I, i de allra flesta fall kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den
aktuella verksamheten ska placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 5a och är
tillståndspliktiga. Det finns enbart två stycken anläggningar i Sverige. Utifrån information om dessa
verksamheter och utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, gör vi bedömningen att
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Vi bedömer därmed att samtliga verksamheter med den aktuella verksamheten ska
placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga. Bestämmelsen omfattas delvis av MKBdirektivets bilaga I, som omfattar förgasning eller kondensering av minst 500 ton per dag och tar
upp stenkol (till skillnad från kol). Även verksamheter som ingår i den aktuella verksamhetskoden,
men som inte omfattas av Bilaga I, antas dock, i de allra flesta fall, kunna medföra betydande
miljöpåverkan. Vi bedömer därför att samtliga verksamheter som omfattas av bestämmelsen ska
tillhöra kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Alltid BMP

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas dock inte av MKB-direktivets bilaga I eller
II. Det finns ingen befintlig verksamhet i Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Utifrån
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, bedöms att verksamheter med denna kod kan
medföra betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget
innebär en ändring av gällande svensk rätt. I praktiken får detta ändring begränsad betydelse,
eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare med denna kod. Kategoriseringen "Alltid BMP"
kan underlätta vid en eventuell framtida prövning av en verksamhet av detta slag.

Nej

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det
finns bara en befintlig verksamhet i Sverige idag. Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga
III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i
Behovsvilken omfattning verksamheter enligt denna bestämmelse i praktiken vid en bedömning, kan
bedömning
komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av om betydande miljöpåverkan
föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk
rätt.

bilaga I, pkt
1 och bilaga
II, pkt 2e

bilaga II, pkt
5a

bilaga I, pkt
1
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Kapitel 11 - Stenkolsprodukter, raffinerade
petroleumprodukter och kärnbränsle

Gällande
rätt

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för
anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Förordning (2016:1188).

Verksamheter enligt bestämmelsen är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II
pkt 3f (tillverkning av briketter av kol och brunkol). Bestämmelsen omfattar tillverkning av
produkter ur kol. Miljömässigt bör det inte vara någon större skillnad mellan dessa verksamheter.
Utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att betydande miljöpåveran bör kunna
Behovsbilaga II, pkt
Behovsbedömning
3f
bedömning förekomma. Vi saknar underlag för att bedöma i vilken omfattning verksamheter enligt denna kod
i parktiken vid en bedömning kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen av
om betydande miljöpåverkan föreligger bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

MKBdirektivet

NV förslag Motivering

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30-i gäller för
anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
1

Alltid BMP

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga. Anläggningar för raffinering av
råolja omfattas av MKB-direktivets bilaga I, pkt 1. Miljöpåverkan bedöms vara densamma oavsett
om det är olja eller gas som raffineras . Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att samtliga
verksamheter som omfattas av denna bestämmelse, i de allra flesta fall, medför betydande
miljöpåverkan. Vi anser därför att det är mässigt motiverat att samtliga verksamheter med denna
kod kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för
anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2.
framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling,
lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
3a och 3b

Alltid BMP

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 3a och b . Således
ska dessa verksamheter kategoriseras som "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för
behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

Nej

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen bedöms inte
omfattas av MKB-direktivets bilaga I punkt 3b och inte heller av bilaga II punkt 3g "anläggningar
för behandling och lagring av radioaktivt avfall (som inte omfattas av bilaga I)". Verksamheter som
omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och idag kategoriserade som "Alltid BMP". Utifrån
Behovsbedömning kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, bedöms att miljöpåverkan vid behandling eller lagring av
obestrålat kärnbränsle, kan vara betydande, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet
med den aktuella koden kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
enskilt fall. Förslaget innebär därför en ändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

29(88)
Gällande
rätt

Kapitel 12 - Kemiska produkter

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.01-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt.
6a och bilaga
II, pkt 6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6a (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska
processer. Av vägledingen framgår även att Bilaga I, pkt 6a (framställning av organiska
Alltid BMP baskemikalier) är avsedd att omfatta även plast, cellulosabaserade fibrer, syntetgummi, färger och
pigment, ytaktiva ämnen och tensider med mera. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets
bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande
svensk rätt.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.02-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt.
6a och bilaga
II, pkt 6

Alltid BMP Se 12:1

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.03-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt.
6a och bilaga
II, pkt 6

Alltid BMP Se 12:1

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.04-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.05-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.06-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1
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Kapitel 12 - Kemiska produkter

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.07-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.08-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.09-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.10-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.11-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.12-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten
per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.13-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

Motivering
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Kapitel 12 - Kemiska produkter

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.14-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

15 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.15-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.16-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

17 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.17-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.18-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

19 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.19-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

21 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.21-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

Motivering
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Kapitel 12 - Kemiska produkter

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.22-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller
tensider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6a
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:1

Motivering

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.23-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6b (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska
Alltid BMP
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall,
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

25 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.25-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.26-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

27 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.27-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.28-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23
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Kapitel 12 - Kemiska produkter

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

29 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.29-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.30-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

31 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.31-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6b
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:23

Motivering

33 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.33-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller
kalium. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6c
och bil. II, pkt
6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6c (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska
Alltid BMP
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall,
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.34-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller
kalium. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6c
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:33
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Gällande
rätt

Kapitel 12 - Kemiska produkter

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

35 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.35-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt. 6d
och bil. II, pkt
6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6d (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är
avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska
Alltid BMP
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall,
föroreningar och störningar, samt risken för olyckor) att verksamheter som omfattas av denna kod
i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga
verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.36-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller
biocider per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6d
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:35

37 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.37 gäller för
anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska
organismer för bekämpningsändamål. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bil. II, pkt 6

Verksamheter med denna kod är tillståndspliktiga. De omfattas inte av industriutsläppsdirektivet
(IED). Det är svårt att avgöra om de omfattas av MKB-direktivet, men enligt vår bedömning kan de
Behovs- eventuellt omfattas av Bilaga II, punkt 6b. Det finns ingen befintlig verksamhet med denna kod i
bedömning Sverige idag och vi saknar därmed underlag. Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i
varje enskilt fall för verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget medför ingen ändring
av gällande svensk rätt.

38 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.38-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6e
och bil. II, pkt
6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6e (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. MKB-direktivets bilaga II punkt 6e omfattar "framställning av läkemedel med
användning av en kemisk eller biologisk process" och i IED-direktivet görs heller ingen åtskillnad
mellan tillverkning genom kemiska respektive biologiska reaktioner. Vi bedömer utifrån kriterierna
Alltid BMP
i MKB-direktivets bilaga III (främst alstrande av avfall, föroreningar och störningar) att
verksamheter som omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Vi föreslår därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna
verksamhetskod placeras i kategorin "alltd BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande
svensk rätt.

39 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.39-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6e
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:38
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Kapitel 12 - Kemiska produkter

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

40 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.40 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller
inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6b. Vi
Behovsbilaga II, pkt.
Behovs- bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
bedömning
6b
bedömning förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

Motivering

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.41 gäller för
Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6a. Vi
anläggning för behandling av mellanprodukter.
Behovsbilaga II, pkt.
Behovs- bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
bedömning
6a
bedömning förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan
anmälningspliktig enligt någon av 1–40 eller 42–47 §§. Förordning
bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.
(2016:1188).

42 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.42-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6f
och bil. II, pkt
6

Verksamheterna finns på MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 6f (integrerade kemiska anläggningar) och
Bilaga II, pkt. 6 (kemisk industri som inte omfattas av Bilaga I). Verksamheterna omfattas av IEDdirektivet. I IED-direktivet görs ingen åtskillnad mellan tillverkning genom kemiska respektive
biologiska reaktioner. I kommissionens vägledning om MKB-direktivet framgår att Bilaga I, pkt 6 är
Alltid BMP avsedd att inkludera även kemisk omvandling som sker genom biotekniska och biologiska
processer. Vi bedömer utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III att verksamheter som
omfattas av denna kod i de allra flesta fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi föreslår
därför att samtliga verksamheter som omfattas av denna verksamhetskod placeras i kategorin
"alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

43 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.43-i gäller för
anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bil. I, pkt 6f
och bil. II, pkt
6

Alltid BMP Se 12:42

44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.44 gäller för
anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Förordning (2016:1188).

Inga krav

bil. II, pkt 6

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKBBehovsdirektivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till
bedömning
fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2.
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3.
sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton
per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet
Behovskategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori bedömning
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori
1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 2. tillverkning av färg
eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per
kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga
kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

bil. II, pkt 6

Kapitel 12 - Kemiska produkter

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. Det bör
Behovsdärför göras en bedömning från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande
bedömning
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.46 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. Anmälningsplikten gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
6

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6.
BehovsDärmed bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget innebär ingen
bedömning
en ändring av gällande svensk rätt.

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.47 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar,
Behovs3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. bedömning
mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska
produkter. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
6

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 6. Därmed
Behovsbör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas från fall till fall. Förslaget medför ingen ändring
bedömning
av gällande svensk rätt.

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Gällande
rätt

Kapitel 13 - Gummi- och plastvaror

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning
för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
Behovsbaseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
bedömning
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).
2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för
anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II,
pkt 9

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi bedömer,
utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande
Behovsmiljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall
bedömning
av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen
ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 9

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt. 9. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
Behovsförekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt
bedömning
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget medför ingen
ändring av gällande svensk rätt.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning
Verksamheterna är tillståndspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens
för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1.
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte
polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
omfattas av Bilaga I) och/eller pkt 9 (Gummiindustri, tillverkning av elastomerbaserade produkter).
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
Behovsbilaga II,
BehovsVi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra
kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
bedömning pkt 6 och 9 bedömning
betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär
kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer
ingen ändring av gällande svensk rätt.
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för
anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.

Behovsbedömning

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning
Behovsför flamlaminering med plast.
bedömning

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för
anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1.
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller
kalandrering med plast. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II,
pkt 6

Verksamheterna är anmälningspliktiga och bedöms mot bakgrund av Kommissionens
vägledningsdokument omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte
Behovs- omfattas av Bilaga I). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa
bedömning verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna är tillståndspliktiga men bedöms inte omfattas av MKB-direktivet. Vi bedömer,
utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma i vissa
Behovsfall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en
bedömning
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

bilaga II,
pkt 6

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms (mot bakgrund av Kommissionens
vägledningsdokument) omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 6 (Kemisk industri som inte
Behovsomfattas av Bilaga I). Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet
bedömning
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av gällande
svensk rätt.
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Kapitel 14 - Mineraliska produkter

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.05-i gäller för
anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10-i gäller för
anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling
av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas
per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Miljöpåverkan från verksamheter
med denna kod kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor
anläggningen är. I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har
denna kod. (I SMP finns två anläggningar, en för glas (200000 ton/år) och en för glasull (85000
ton/år).) Miljöpåverkan framstår som stor, främst energianvändningen och dess utsläpp, samt för
bilaga II, pkt.
Behovsglasullstillverkning även utsläpp av ammoniak och PM10. För en anläggning med begränsad
5d
bedömning
produktion (från 5000 ton/år) kan miljöpåverkan däremot bli begränsad. Vi bedömer, utifrån
urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande
miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Vi föreslår därmed en ändring av
gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5e. Miljöpåverkan från
verksamheterna kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor
anläggningen är. I Sverige finns endast ett fåtal anläggningar vars huvudsakliga verksamhet har
denna kod. (I SMP finns två anläggningar för produktion av mineralull, för en produktion av 45000
bilaga II, pkt.
Behovs- respektive 100000 ton/år.) Påverkan kan vara stor, och består i bl.a utsläpp av fenol, ammoniak
5e
bedömning och NOx. För en anläggning med begränsad produktion (från 5000 ton/år) kan däremot påverkan
vara begränsad. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att dessa
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Vi föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamhetskoden omfattar såväl
tillverkning av glas, som blandning, smältning och syrabehandling av glasråvaror. I verksamhet
enligt verksamhetskodens punkt 1 används arsenik eller bly, vilket gör att miljöpåverkan skulle
kunna bli stor. I SMP finns två anläggningar (12000 resp 3800 ton/år) vilkas miljöpåverkan dock
bilaga II, pkt
Behovs- framstår som begränsad. Verksamheter i bestämmelsens punkt 2 bör i normalfallet inte ge stor
5d
bedömning miljöpåverkan, då omfattningen är begränsad. Energianvändningen är dock en viktig aspekt i båda
delpunkterna. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa
verksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Vi
föreslår därmed en ändring av gällande svensk rätt.
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4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling
av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas
per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Behovsbedömning

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen
ovan. Verksamheter av detta slag medför typiskt sett miljöeffekter i form av användning av energi
bilaga II, pkt
Behovs- och naturresurser men de bedöms i de allra flesta fall inte medföra betydande miljöpåverkan. Vi
5d
bedömning bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5d. Verksamheterna är
anmälningspliktiga och av mindre omfattning än verksamheter som omfattas av 14:1 MPF. Vi
Behovs- bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
bedömning förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för
anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50-i gäller för
anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning,
särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller
porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer
än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300
kilogram per kubikmeter. Förordning (2016:1188).

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet,
betydande användning av naturresurser och hög energiförbrukning. Vi bedömer, utifrån
Behovsbilaga II, pkt.
Behovsurvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte
bedömning
5f
bedömning
de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring
av gällande svensk rätt.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för
anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används. Förordning (2016:1188).

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
5d

bilaga II, pkt
5f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är tillståndspliktiga
och omfattar användning av glasyr med tillsats av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån
Behovs- urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa verksamheter kan medföra betydande
bedömning miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
5f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5f. Verksamheterna är
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivet bilaga III, att dessa
Behovsverksamheter kan medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, dock inte i de allra flesta.
bedömning
Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 14 - Mineraliska produkter
9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70-i gäller för
anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan
ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
cement per kalenderår. Förordning (2016:1188).

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för
anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §. Förordning
(2016:1188).

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90-i gäller för
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn
eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Förordning (2016:1188).
13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong
eller cement per kalenderår. Förordning (2016:1188).
14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

För verksamheter som omfattas av bestämmelsen gäller tillståndsplikt A. Verksamheterna
omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED). De omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Betydande
miljöpåverkan kan uppstå i form av stora uttag av ändliga resurser, hög energianvändning samt
Alltid BMP utsläpp till luft (bl.a. klimatpåverkande gaser) och utsläpp av oönskade ämnen i vattnet såsom
tungmetaller. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av
industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Kategoriseringen innebär
ingen förändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga II, pkt
5b

Alltid BMP

Verksamheter med denna kod omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 5b. Verksamheterna är
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet,
bilaga II, pkt.
Behovs- betydande användning av naturresurser, hög energiförbrukning och utsläpp till vatten.
5b
bedömning Verksamheter av detta slag bedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande
miljöpåverkan. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför
bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

Behovsbedömning

Inga krav

Inga krav

Inga krav

Nej

Nej

Nej

Nej

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är
tillståndspliktiga. Det kan vara fråga om stora anläggningar med omfattande verksamhet,
betydande användning av ändliga resurser, hög energiförbrukning. Verksamheter av detta slag
Behovsbedöms i många fall, dock inte de allra flesta, medföra betydande miljöpåverkan.Vi bedömer,
bedömning
utifrån kriterierna i Bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130-i gäller för
anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade
produkter. Förordning (2016:1188).

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för
anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. Förordning (2016:1188).

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för
asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp
utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer
än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Förordning
(2016:1188).
18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för
anläggning för tillverkning av varor av asfalt. Förordning
(2016:1188).

19 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.170-i gäller för
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Inga krav

Inga krav

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga I, pkt.
5, samt
bilaga II, pkt
5c

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt.. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP". Det
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande
Alltid BMP eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga I, pkt.
5, samt
bilaga II, pkt
5c

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 5 och Bilaga II, pkt. 5c. Förslaget
innebär att fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP". Det
är fråga om anläggningar som alstrar farligt avfall innehållande asbest och som medför betydande
Alltid BMP eller risk för betydande störningar och föroreningar. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att
även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Nej

Nej

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och är anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamheterna är anmälningspliktiga.
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan
särskild MKB. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Verksamheten är tillståndspliktig, men omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns ingen övre gräns
i produktionsmängd angiven i verksamhetskoden. En verksamhet bedöms därför i enskilda fall
Behovs- kunna ha en betydande storlek och omfattning och kan därmed antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan. Det finns ingen sådan verksamhet i Sverige idag varför vi saknar underlag för en
närmare bedömning. Frågan om betydande miljöpåverkan bör därför prövas i varje enskilt fall.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

20 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.180 gäller för
Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 11g. Verksamheterna är
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
anmälningspliktiga. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande
Behovsbilaga II, pkt.
BehovsAnmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Eftersom verksamheterna
bedömning
11g
bedömning
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
omfattas av direktivets Bilaga II bör frågan om betydande miljöpåverkan bedömas i varje enskilt
förordning. Förordning (2016:1188).
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 15 - Stål och metall

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10-i gäller för
anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning,
om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21
900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för
anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), eller 2. behandla järnbaserade metaller
genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. Förordning
(2016:1188).

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.25-i gäller för
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175
200 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.26-i gäller för
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20
megawatt. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga I pkt
4a, samt
bilaga II pkt
4a, 5a

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Förslaget innebär att fler
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP".
Verksamhetskoden avser mycket stora anläggningar med omfattande verksamhet, betydande
användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av avfall (stora mängder
Alltid BMP farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft av bl.a. tungmetaller,
förorening av mark, m.m.). Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter
som omfattas av bestämmelsen, men finns på bilaga II, kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för hela
verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är
idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som motiveras
av strävan att följa MKB-direktivet. Vi föreslår att verksamhetskoden punkt 1 fortsatt kategoriseras
som "Alltid BMP", medan punkt 2 bör bedömas från fall till fall. Att kategorisera bestämmelsens
punkt 1 som "Alltid BMP" innebär en överimplementering av MKB-direktivet, eftersom direktivets
Bilaga I, pkt 4a avser integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål. I punkt 1
Delvis
inkluderas även anläggningar för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär smältning),
bilaga I pkt
Alltid BMP, inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, vilket omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 4a. De
4a och bilaga
delvis
verksamheter som omfattas av verksamhetskodens punkt 1 kan dock i de allra flesta fall antas
II pkt 4a, 4b,
behovsmedföra betydande miljöpåverkan. Det är fråga om mycket stora anläggningar med omfattande
5a
bedömning verksamhet, betydande användning av naturresurser (t.ex. hög energiförbrukning), alstrande av
avfall (stora mängder farligt avfall) och betydande störningar och föroreningar (t.ex. utsläpp till luft
av bl.a. tungmetaller, förorening av mark). Att kategorisera bestämmelsens punkt 2 som
"bedömning från fall till fall" innebär ingen avvikelse från MKB-direktivet (bil. II, pkt 4b i). Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att många av dessa verksamheter, dock
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida dessa verksamheter
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
4b i

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A),
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt.
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten,
Alltid BMP
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
4b ii

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A),
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt.
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten,
Alltid BMP
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 15 - Stål och metall
5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.27-i gäller för
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår. Förordning (2016:1188).

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för
anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40-i gäller för
anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga II, pkt
4b iii

NV
förslag

Motivering

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig (A),
omfattas av industriutsläppsdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt.
Verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten,
Alltid BMP
resursanvändning och alstring av avfall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även
omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och
Behovs- vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi
bedömning bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig, men av mindre
omfattning än verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Verksamheten är idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och
Behovsvatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt. Vi
bedömning
bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att vissa verksamheter med denna
kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
4c

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som
Behovsmotiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKBbedömning
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
4c och 4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och
vatten, resursanvändning och alstring av avfall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt som
Behovsmotiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKBbedömning
direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med denna kod, dock inte de
allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan innebära
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för
anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
4c, 4d

Behovs- Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida
bedömning verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70-i gäller för
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
4b

Alltid BMP Bilaga I

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80-i gäller för
anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
4b

Alltid BMP Bilaga I

bilaga II, pkt
4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning
(produktion av mer än 1000 ton bly eller kadmium per kalenderår). Verksamheten alstrar stora
mängder farligt avfall och medför utsläpp av tungmetaller. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBAlltid BMP
direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring
av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är av betydande omfattning
(smältning av mer än 5000 ton icke-järnmetaller per kalenderår). Verksamheten genererar bl.a.
buller, utsläpp till luft av stoft och förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för
Alltid BMP
smältning av metall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att
verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid
BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100-i gäller för att i
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktionen av bly eller kadmium är mer än 4 ton
per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).
14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101-i gäller för att i
gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer
än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

NV
förslag

Motivering
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för
anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. Förordning
(2016:1188).

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för
anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera ickejärnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som
anges i 11–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II, pkt
4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma
Behovs- omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av
bedömning gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall, dock ej i samma
Behovs- omfattning som de verksamheter som omfattas av bestämmelsen ovan. Vi föreslår en ändring av
bedömning gällande svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga II, pkt
4d

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är tillståndspliktig och idag
kategoriserad som "Alltid BMP". Verksamheten genererar bl.a. buller, utsläpp till luft av stoft och
förbrukar en stor mängd elenergi eller annat bränsle för smältning av metall. Det kan vara fråga
Behovs- om gjutning av exempelvis bly och därmed utsläpp av bly till luft. Vi föreslår en ändring av gällande
bedömning svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
urvalskriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av verksamheter med
denna kod, dock inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida
verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för
anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188).

Inga krav

bilaga II, pkt
4d

Behovs- Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida
bedömning verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
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Gällande
rätt

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10-i gäller för
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
Behovsmer än 1 men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger
bedömning
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. Förordning
(2016:1188).
3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.25 gäller för
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Förordning (2016:1188).
4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för
anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,
eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte
beläggning med metall som sker med vakuummetod. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Behovsbedömning

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II, pkt
4e

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Verksamheterna är
tillståndspliktiga och omfattas av industriutsläppsdirektivet. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets
Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall.
Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende på hur stor
anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Fler och fler
Behovsytbehandlare väljer avloppsfria anläggningar men enligt emissionsdeklarationerna släpper omkring
bedömning
hälften av alla verksamhetsutövare ut avloppsvatten antingen till recipient eller till kommunalt
avloppsreningsverk. Uttjänta behandlingsbad har alltid behandlats som farligt avfall men man går
mer och mer mot att försöka avgifta dessa bad för att förlänga livslängden på dem. Det bör därför
göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
4e

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock
Behovs- inte i de allra flesta fall. Miljöpåverkan kan skilja mellan olika anläggningar, bland annat beroende
bedömning på hur stor anläggningen är, vilka kemikalier som används och hur processvatten hanteras. Det bör
därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
4e

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4e. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan
Behovsförekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt
bedömning
fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Avloppsvattnet vid mekanisk
Behovsmetallbeläggning kan innehålla metaller i både löst form och partikelform, samt olika
bedömning
tillsatskemikalier. Eftersom alla avloppsvatten inte innehåller samma ämnen bör det ske en
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för
anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker
med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 §. Förordning (2016:1188).

Inga krav

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för
anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller
Behovstermisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per
bedömning
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för att
blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
Förordning (2016:1188).

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods
per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg. Anmälningsplikten gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller
3 §. Förordning (2016:1188).

Inga krav

Behovsbedömning

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock
inte de allra flesta, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De största effekterna på
omgivningen sker till följd av luftutsläppen. De metaller som används är toxiska, stabila och
Behovsackumuleras i miljön. Kemikalier som kan finnas i avloppsvattnet är t.ex. olja och fett från gods,
bedömning
tensider, komplexbildare och andra processkemikalier. Eftersom förhållandena varierar vid dessa
verksamheter, t.ex. storleken och omfattningen, bör det ske en bedömning i varje enskilt fall av
om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring
av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består
av t.ex. kemikaliehantering, utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär
ingen förändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Nej

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Dessa verksamheter
kan ha betydande utsläpp till luft och vatten (t.ex. utsläpp av metaller), alstra stora mängder avfall
och farligt avfall och har hög resursanvändning, bl.a. vad gäller energi. Det kan också finnas
Behovs- verksamheter med en betydligt lägre påverkan. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets
bedömning Bilaga III, att en icke oväsentlig andel av dessa verksamheter, dock inte de allra flesta, kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör ske en bedömning i varje enskilt fall av om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen förändring av
gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består
av t.ex.kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 16 - Metall- och plastytbehandling,
avfettning och färgborttagning

Gällande
rätt

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.95 gäller för
anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt
19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram
betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5.
termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6.
metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning
av mer än 500 kilogram per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

MKBdirektivet

bilaga II, pkt
4b iii

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4b iii.
Miljöpåverkan består av t.ex. kemikaliehantering samt utsläpp till luft och vatten. Vi bedömer att
Behovs- miljöpåverkan av dessa verksamheter i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan antas medföra
bedömning betydande miljöpåverkan. Det bör därför ske en bedömning i varje enskilt fall av om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

50(88)
Gällande
rätt

Kapitel 17 - Elektriska artiklar

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning
(2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för
anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som
inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. Förordning
(2016:1188).

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för
anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som
innehåller kvicksilver. Förordning (2016:1188).

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för
anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning
eller grafitisering. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Behovsbedömning

Inga krav

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten medför en betydande hantering av
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp
av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft.
Alltid BMP
Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras. Vi bedömer, utifrån kriterierna
i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra
flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av
gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten medför en betydande hantering av
kemikalier, t.ex. kemikalier som är prioriterade riskminskningsämnen eller som av
Kemikalieinspektionen klassificeras som utfasningsämnen. Det finns därför en betydande risk för utsläpp
Behovs- av och olyckor med kemikalier, vilket kan medföra spridning av föroreningar till vatten, mark och luft.
bedömning Betydande mängder farligt avfall innehållande t.ex. tungmetaller alstras.Vi bedömer, utifrån kriterierna i
MKB-direktivets Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Kvicksilver är ett utfasningsämne som samhället vidtar
omfattande åtgärder för att fasa ut ur kretsloppet. Hanteringen av kvicksilver alltid innebära att frågan
om betydande miljöpåverkan aktualiseras. En miljökonsekvensbedömning och
Behovsmiljökonsekvensbeskrivning kan behövas för att alternativ ska kunna prövas. Vi bedömer, utifrån
bedömning
kriterierna i Bilaga III, att det i många fall, dock ej i de allra flesta, kan vara fråga om betydande
miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig (A), omfattas av IEDdirektivet och idag kategoriserad som "Alltid BMP" i svensk rätt. Det finns ingen sådan verksamhet i
Sverige. Någon svensk erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har historiskt
Alltid BMP
värderats som en anläggning med prövningsnivå A, vilket indikerar att det kan vara fråga om betydande
miljöpåverkan. Mot bakgrund av att det är en A-verksamhet som även omfattas av IED-direktivet
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhet enligt denna bestämmelse kan antas
innebära liknande processer och hantering som för bestämmelsen ovan. Det finns ingen sådan
Behovs- verksamhet i Sverige. Någon erfarenhet av miljöpåverkan finns därför inte. Anläggningstypen har
bedömning historiskt värderats som en anläggning med prövningsnivå A vilket indikerar att det kan vara fråga om
betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för
anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Nej

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för
anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
Förordning (2016:1188).

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Det finns få verksamheter vars huvudverksamhet har
denna verksamhetskod. Verksamheten är anmälningspliktig. Krav på skyddsåtgärder hanteras i
anmälningsärendet utan MKB. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 18 - Metallbearbetning

Gällande
rätt

MKBdirektivet

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för
anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
4f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är
Behovs- anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta.
bedömning Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 11f. Verksamheterna är
Behovs- anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta.
bedömning Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga II, pkt
4f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är tillståndspliktiga
och kategoriseras idag som "Alltid BMP". Det kan röra sig om sammansättningsfabriker utan
Behovs- metallbearbetning och i dessa fall är miljöpåverkan begränsad. Verksamheter med denna kod kan,
bedömning utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
Behovsuppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en
bedömning
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 3 §.

bilaga II, pkt
4f

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f. Verksamheterna är
Behovs- anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de flesta. Huruvida
bedömning verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för
Behovsanläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning
bedömning
av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.

bilaga II, pkt
4i och 4h

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4i och 4h. Verksamheterna är
Behovs- anmälningspliktiga. Betydande miljöpåverkan kan antas i vissa fall, dock ej i de allra flesta.
bedömning Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

NV
förslag

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen
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Kapitel 18 - Metallbearbetning

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med
en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100
000 kvadratmeter.

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i. MKB-direktivet
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av
verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Verksamheterna är
bilaga II, pkt
Behovs- tillståndspliktiga och är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi föreslår en ändring av gällande
4f, g, h och i bedömning svensk rätt som motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheter som omfattas av
denna kod är stora (tillverkningsyta exklusive enbart montering överstigande 100 000 kvm).
Verksamheterna kan medföra betydande miljöpåverkan i form av energiförbrukning, alstrande av
stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft, oljedimma, lösningsmedel etc., samt
utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms, utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga
III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Huruvida en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

Motivering

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för
vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen
till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

Alltid BMP

bilaga II,
alternativen
pkt 4f, g, h
och i

Verksamheterna omfattas ofta av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 4f, g, h och i. MKB-direktivet
omfattar dock inte verksamheter med maskinell metallbearbetning med andra syften än
produktion av enheter avsedda för produkter inom området landtransporter, sjöfart, luftfart och
järnväg. Det kan dock antas rimligt att miljöpåverkan blir mer eller mindre analog oavsett för
vilken sektor produktionen sker. Sektorsvalet för produktionen kan också löpande och snabbt
ändras, vilket understryker rimligheten av en gemensam kategorisering för denna typ av
Behovs- verksamhet, oavsett vad tillverkade produkter ska användas inom för sektor. Även om
bedömning tillverkningsytan inte överstiger 100 000 kvm (se bestämmelsen ovan) är det även här frågan om
verksamheter med stor omfattning. Verksamheterna medför miljöpåverkan i form av
energiförbrukning, alstrande av stora mängder avfall och farligt avfall, utsläpp till luft av stoft,
oljedimma, lösningsmedel etc., samt utsläpp till vatten. Verksamheter med denna kod bedöms,
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i
de allra flesta fall. Huruvida en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §. Med total tankvolym avses det samma
som i 7 § andra stycket. Förordning (2016:1188).

Inga krav

bilaga II, pkt
4f, g, h och i

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4f, g, h och i.
BehovsHuruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
bedömning
enskilt fall. Förslaget innebär en förändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

Kapitel 18 - Metallbearbetning

MKBdirektivet

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för
byggande av en plattform som är avsedd att användas vid
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten
inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

Alltid BMP

Nej

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för
skeppsvarv.

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
4g

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Ingen sådan
verksamhet finns i Sverige idag, enligt SMP. Vi föreslår" Alltid BMP" för dessa verksamheter
eftersom vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att det i de allra flesta fallen
Alltid BMP bör vara fråga om betydande miljöpåverkan. Det kan antas att den aktuella byggnationen är
omfattande och sker i kustområden. Betydande risker för utsläpp och störningar direkt till
recipient bedöms föreligga liksom tunga transporter och buller. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 4g. Verksamheterna är
Behovsanmälningspliktiga. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör
bedömning
därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10-i gäller för anläggning för att
appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra,
impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller
mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).
3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där det per
kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2.
mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton
organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats
med stöd av den förordningen. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
Förordning (2016:1188).
4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i ytrengöring, om
lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks
kunna ge cancer” (R40), ”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador”
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 2.
mer än 2 ton i annan ytrengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4.
mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Vissa verksamheter som omfattas av denna kod omfattas av MKB-direktivets
Bilaga II, punkt 4e. Verksamheterna är tillståndspliktiga och tillhör idag
kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna har en stor omfattning och hanterar
Alltid BMP bl.a. stora mängder miljöfarliga kemikalier. Utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan antas i de allra
flesta fall. Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad för hela
verksamhetskoden. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga II pkt
4e

Alltid BMP

Verksamheterna är tillståndspliktiga. Vissa omfattas av MKB-direktivets Bilaga
II, punkt 4e eller 6b. Verksamheterna är av stor omfattning och hanterar bl.a.
bilaga II,
stora mängder miljöfarliga kemikalier. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets
Behovspunkt 4e och
bilaga III, bedöms att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de
bedömning
6b
allra flesta fall. En bedömning av om en verksamhet medför betydande
miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring
av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga. Vissa omfattas av MKBbilaga II,
Behovs- direktivets bilaga II, punkt 4e eller 6a-c. Huruvida en verksamhet som omfattas
punkt 4e och
bedömning av denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas
6a-c
i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 19 - Förbrukning av organiska lösningsmedel

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per
kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2.
mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning
(2016:1188).

Gällande
rätt

Inga krav

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är
begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan
normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter
1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för lagring eller
annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000
ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per
kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
tillfälle. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga I, pkt
21 och bilaga
II, pkt 3c, 3d
eller 6c

NV
förslag

Motivering

Verksamheter som omfattas av denna kod är tilllståndspliktiga.
Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 21 och Bilaga. II,
pkt. 3c, 3d eller 6c. Anläggningar för lagring av petrokemiska
produkter/oljor/petroleumprodukter eller kemiska produkter med en kapacitet
på 200 000 ton eller mer omfattas av MKB-direktivet, bil. I, pkt 21. Förslaget
innebär en avvikelse från MKB-direktivet, eftersom vi bedömer att även
verksamheter som omfattas av bil. II, pkt 3c, 3d eller 6c, bör inkluderas i
Alltid BMP
kategorin "Alltid BMP". Bestämmelsen omfattar mycket stora anläggningar
med omfattande och betydande verksamhet som avser lagring och hantering
av för miljön mycket skadliga produkter. Vi bedömer, utifrån MKB-direktivets
Bilaga III, att samtliga verksamheter som faller under bestämmelsen kan antas
medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Verksamheterna medför
risk för betydande föroreningar och störningar. Förslaget innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring
av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter
som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt
förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
Behovs”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
bedömning
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som
avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
3c, 3d, 3e
och 6c

Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga och omfattas av MKBBehovs- direktivets Bilaga II, pkt. 3c, 3d, 3e och 6c. Frågan om betydande miljöpåverkan
bedömning bör därför prövas i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av
gällande svensk rätt.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för lagring av
mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. Tillståndsplikten
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
3c, 3d, 3e
och 6c

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga och omfattas av
MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3c, 3d, 3e och 6c. Enligt SMP finns ingen
Behovsverksamhetsutövare i Sverige som har denna kod som huvudsaklig verksamhet.
bedömning
Frågan om betydande miljöpåverkan bör prövas i varje enskilt fall. Förslaget
innebär en förändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
3e

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga och omfattas
delvis av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3e, som inkluderar fossila bränslen, men
inte biobränslen som bränsleflis eller annat träbränsle. Miljöpåverkan, inklusive
risken för brand, bedöms emellertid likartad för de olika typerna av
bränslelagring och är risken för brand är t.o.m. högre för träbränslen. Vi
Behovsbedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att betydande
bedömning
miljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta, för samtliga
verksamhetstyper som omfattas av koden. Därför bedömer vi att frågan om
betydande miljöpåverkan bör bedömas från fall till fall för samtliga
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.

Kapitel 20 - Hantering av bränsle och andra kemiska produkter

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för lagring av
mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

Alltid BMP

Behovsbedömning

NV
förslag

Motivering
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Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla

Gällande
rätt

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
BehovsTillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
bedömning
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton ickefarligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. Förordning
(2016:1188).
3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.02 gäller för
anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar
biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall
och även om det material som inte är stallgödsel består av högst
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Förordning
(2016:1188).

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05-i gäller för
anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än
kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt
tillförd bränsleeffekt eller mer. Förordning (2016:1188).

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

Inga krav

Behovsbedömning

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Nej

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär
tillståndspliktig. Miljöpåverkan kan uppstå i form av utsläpp av metan eller luktstörningar.
Behovs- Verksamheter av detta slag bedöms, utifrån kriterna i MKB-direktivets Bilaga III, kunna medföra
bedömning betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en bedömning i varje
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär
ingen förändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet och bestämmelser avser anmälningsplikt. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Nej

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Bestämmelsen innebär
tillståndspliktig. Enligt Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) finns det inte någon aktiv
verksamhet med denna kod i Sverige. Vårt underlag för en bedömning av om verksamheternas
Behovs- karakteristiska egenskaper och dessas effekter kan antas utgöra betydande miljöpåverkan är
bedömning därför litet. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheter med denna kod kan
medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

Nej

Verksamheter med denna kod omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är
tillståndspliktiga. Vid uppgradering trycksätts ofta gasen för att kunna avskilja vatten och koldioxid.
Detta kan öka risken för läckage av metangas. Bestämmelsen omfattar även annan framställning
av gasformigt bränsle såsom gasol från glycerol, vätgas från rå biogas och dimetyleter (DME) från
Behovsrå biogas. Bestämmelsen gäller således för verksamheter med varierande omfattning, komplexitet
bedömning
och grad av miljöpåverkan. Vi gör bedömningen, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att
betydande miljöpåverkan kan förekomma, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för
anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheterna omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är anmälningspliktiga. Vi
bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad.
Verksamhetens miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i
anmälningsärendet utan särskild MKB. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.

7 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för
kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av mer än 300 megawatt. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. Förordning
(2016:1188).

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

Behovsbedömning

Kärnkraftsreaktorer omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2b . Direktivets Bilaga I undantar
dock forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och
Delvis
vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt. Dessa anläggningar bedöms
bilaga I, pkt Alltid BMP,
omfattas av direktivets Bilaga II, pkt 3a. Det finns inga sådana forskningsanläggningar i drift i
2b och bilaga
delvis
Sverige, men inom EU finns det 13 st. För sådana små forskningsanläggningar bör en bedömning
II, pkt 3a
behovsgöras från fall till fall av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Övriga
bedömning
verksamheter som omfattas av den aktuella verksamhetskoden föreslås fortsatt kategoriseras som
”Alltid BMP”. Vi föreslår därför en ändring av gällande svensk rätt.
bilaga I, pkt
2a

Alltid BMP

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 2a. De omfattas
även av industriutsläppsdirektivet (IED). Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
3a

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3a. De omfattas
även av industriutsläppsdirektivet (IED). Anläggningarna är av mindre omfattning än de som
omfattas av bestämmelsen ovan, men de kan variera väsentligt i storlek (50 till 300 MW). Olika
typer av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och
Behovsutrustning t.ex. rökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft
bedömning
och vatten (t.ex. rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att
betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om
betydande miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande
svensk rätt.

bilaga II, pkt
3a

Verksamheterna är tillståndspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a.
Anläggningarna är av mindre omfattning än de som omfattas av bestämmelsen ovan. Olika typer
av bränslen och bränslemixer kan användas liksom olika typer av installationer och utrustning t.ex.
Behovsrökgaskondensering. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både luft och vatten (t.ex.
bedömning
rökgaskondensat). Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande
miljöpåverkan kan förekomma, men inte i de allra flesta fall. Därför bör frågan om betydande
miljöpåverkan avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla

Gällande
rätt

MKBdirektivet

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt
av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat
vid elavbrott. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
3a

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a.
Behovs- Verksamheteter som omfattas av denna bestämmelse är av mindre omfattning än de som
bedömning omfattas av bestämmelserna ovan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt
fall. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
3a

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3a. Bestämmelsen innebär
anmälningsplikt. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets bilaga III, att betydande
Behovsmiljöpåverkan kan förekomma i vissa fall, men inte i de allra flesta. Frågan om betydande
bedömning
miljöpåverkan bör avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk
rätt.

bilaga II, pkt
3i

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Bestämmelsen innebär
tillståndspliktig och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas
jungfrulig mark ofta i anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag.
Vindkraft uppförs ofta i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av
Alltid BMP skyddsvärda arter såsom rovfåglar och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer
med låg nivå av bakgrundsljud. Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna
verksamhetskod, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta
medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av
högst 20 megawatt. Förordning (2016:1188).

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för
verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre 150 meter, 2. ett vindkraftverk som
inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och
står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det
andra vindkraftverket påbörjades. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Alltid BMP

NV
förslag

Motivering
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Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla
14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för
verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk
som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett
eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra
sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. Förordning
(2016:1188).

15 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för
verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står
tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning
(2016:1188).

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt. Förordning (2016:1188).
17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för
anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

Alltid BMP

Behovsbedömning

Inga krav

Inga krav

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II, pkt
3i

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 3i. Verksamheterna är tillståndspliktiga
och tillhör idag kategorin "Alltid BMP". Vid etablering av verksamheten tas jungfrulig mark ofta i
anspråk vilket ofta ställer krav på mer omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i
naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda arter såsom rovfåglar
Alltid BMP och fladdermöss. Vindkraftverk uppförs också ofta i miljöer med låg nivå av bakgrundsljud.
Sammantaget bedöms att vindkraftsetableringar enligt denna verksamhetskod, utifrån kriterierna i
MKB-direktivets Bilaga III, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Vi
bedömer därmed att kategorin "Alltid BMP" ska gälla. Detta medför ingen ändring av gällande
svensk rätt.

bilaga II, pkt
3i

Verksamheter som omfattas av denna kod är anmälningspliktiga. Grupper av vindkraftverk
omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 3i. Vindkraft tar ofta oexploaterad mark i anspråk, vilket
kan ställa krav på omfattande prövningsunderlag. Vindkraft uppförs ofta i miljöer med låg nivå av
bakgrundljud, samt i naturmiljöer där etablering kan stå i konflikt med förekomst av skyddsvärda
arter såsom rovfåglar och fladdermöss . Vi bedömer, utifrån urvalskriterierna i MKB-direktivets
Behovsbilaga III, att betydande miljöpåverkan kan antas i flera fall, dock ej i de allra flesta, för samtliga
bedömning
verksamheter som omfattas av den aktuella koden. En bedömning från fall till fall av om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras för samtliga
verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Det innebär en viss avvikelse från MKB-direktivet,
eftersom inte enbart grupper av vindkraftverk inkluderas i verksamhetskoden. Förslaget medför
ingen ändring av gällande svensk rätt.

Nej

Nej

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

Kapitel 22 - Avveckling av kärnreaktorer

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för
verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn
stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift
och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från
anläggningsplatsen.

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga I, pkt
2b

NV
förslag

Motivering

Verksamheter med denna kod omfattas till största delen av MKB-direktivets Bilaga I, pkt. 2b.
Bilaga I undantar dock forskningsreaktorer under 1 kilowatt. Vidare omfattar MKB-direktivets
Bilaga I "nedmontering och avveckling", men i verksamhetskoden i miljöprövningsförordningen
står det "från det att reaktorn stängs av", vilket medför tolkningssvårigheter. Det kan övervägas
Alltid BMP
om verksamhetskoden bör ändras så att det framgår att tillstånd krävs för nedmontering och
avveckling, men inte för att att stänga av reaktorn. Vi bedömer att verksamheter med denna kod
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Förslaget medför ingen ändring
av gällande svensk rätt.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

63(88)
Kapitel 23 - Fordonsservice och drivmedelshantering

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för
anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per
kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler
än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000
andra motordrivna fordon per kalenderår.

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för
anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn
där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1
350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten,
eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för
fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälningsplikten
gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil
flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt
4 §.

Alltid BMP

Behovsbedömning

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga I, pkt
8a och 8b
samt bilaga
II, pkt 10e

Bestämmelsen omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 8a. Verksamhetenskoden
omfattar därutöver färjekajer med mer än tio planerade anlöp per kalenderår, vid sk. yttre
hamnar. Byggande av sådana färjekajer omfattas av MKB-direktivets bilaga II, pkt 10e. Vi bedömer
att färjekajer med fler än 10 anlöp per kalenderår, är jämförbara med de hamnanläggningar som
omfattas av direktivets bilaga I, vad avser frågan om betydande miljöpåverkan. Det är här fråga
om mycket stora anläggningar med omfattande och betydande verksamhet som tar stor yta i
anspråk i ofta mycket känsliga miljöer. Verksamheterna innebär ofta betydande hantering av för
miljön mycket skadliga produkter, t.ex. fartygsbränslen och andra kemiska produkter.
Verksamheterna medför betydande föroreningar och störningar från själva hamnverksamheten
och från de fartyg som trafikerar dessa hamnar och kajer. Betydande störningar i form av
Alltid BMP
luftföroreningar, t.ex. från förbränning av bränslen på själva fartygen, är ofta förekommande,
liksom buller från hamnverksamheten och anlöpande fartyg. Verksamheten alstrar betydande
mängder avfall, ofta farligt avfall. Transportverksamheten till och från hamnarna är ofta
betydande och medför betydande störningar i form av luftföroreningar och buller. Vid dessa
verksamheter, som hanterar stora mängder produkter (t.ex. kemiska produkter eller fossila
bränslen), finns en betydande risk för olyckor. Olyckor som, pga de hanterade produkterna
karaktär, kan innebära betydande skada på omgivning och miljö. Vi gör bedömningen att en
bedömning från fall till fall, enligt MKB-direktivets Bilaga III, i de allra flesta fall skulle leda till att
verksamheter som faller under bestämmelsen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Därför
föreslås kategorin "Alltid BMP". Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
10 e

Verksamheter enligt bestämmelsen omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt. 10e. Bestämmelsen
innebär anmälningsplikt. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att
verksamheterna i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.
BehovsHuruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
bedömning
enskilt fall. Förslaget medför ingen ändring av gällande svensk rätt. Hamn för försvarsmakten
borde kunna omfattas av bilaga I om de får anlöpas av fartyg som är mer än 1350. De ska isåfall
utgöra alltid BMP.

bilaga I, pkt
7a och bilaga
II, pkt 10d

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a men även av Bilaga II, pkt
10d (flygplatser med banlängd från 2 100 meter ned till 1 200 meter). Verksamheter som omfattas
av denna bestämmelse är stora anläggningar som ger upphov till betydande bullerstörningar och
innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen och avisningskemikalier, medför
utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets
Alltid BMP
Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på Bilaga II, kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför
motiverad för hela verksamhetskoden. Förslaget innebär alltså att fler verksamheter än de som
omfattas av direktivets Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP". Förslaget innebär ingen
förändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

Kapitel 24 - Hamnar och flygplatser

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I, pkt 7a, men även av Bilaga II, pkt
10d. Verksamheter som omfattas av denna kod är stora anläggningar som ger upphov till
betydande bullerstörningar och innebär hantering av miljöskadliga produkter, t.ex. flygbränslen
och avisningskemikalier, medför utsläpp till luft och vatten, samt genererar avfall. Vi bedömer,
Alltid BMP
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av
bestämmelsen, men finns på direktivets Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de
allra flesta fall. Kategorin "alltid BMP" är därför motiverad för samtliga verksamheter som
omfattas av bestämmelsen. Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för
flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller
den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

Alltid BMP

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för
flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II, pkt 10d. Bestämmelsen innebär
anmälningsplikt och de verksamheter som omfattas är mindre än de verksamheter som omfattas
BehovsBehovs- av 3 och 4 §§. Utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheterna i vissa fall,
bil II, pkt 10d
bedömning
bedömning dock inte i de allra flesta, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

bil. 1, pkt 7a
och bil. 2, pkt
10d
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Gällande
rätt

Kapitel 25 - Laboratorier
1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikten gäller inte
laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
rätt

Kapitel 26 - Tankrengöring

MKBdirektivet

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt
föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
Behovstoxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
bedömning
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. Förordning (2016:1188).

Nej

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

Nej

Inga krav

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna
omfattar hantering av kemiska produkter med potentiellt betydande miljöpåverkan. De olika
verksamheterna kan ha skiftande omfattning och innebära hantering av olika typer av
tankar/cisterner/containrar som kan ha innehållit olika typer av produkter med varierande
miljöfarlighet. Betydande utsläpp av förorenat avloppsvatten kan förekomma. Verksamheterna
Behovsalstrar ofta betydande mängder farligt avfall. Utsläpp till luft sker i form av exempelvis
bedömning
lösningsmedel eller miljöfarliga ångor från de produkter som förvarats i tankarna. Vi bedömer,
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att verksamheter som omfattas av denna kod kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, dock inte i de allra flesta fall. Det bör därför göras en
bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget innebär ingen förändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 27 - Hälso- och sjukvård

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för
sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.

Inga krav

Inga krav

MKBdirektivet

Nej

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Miljöpåverkan består
av t.ex. energianvändning och restprodukthantering. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKBdirektivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 28 - Rening av avloppsvatten

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för
avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter. Förordning (2016:1188).

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.11 gäller för
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer
eller fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Alltid BMP

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I (avloppsreningsverk över 150 000 pe (pe enligt
definitionen i artikel 2.6 i rådets direktiv 91/271/EEG)) och II (övriga avloppsreningsverk).
Verksamheten är tillståndspliktig och hela verksamhetskoden kategoriseras idag som "Alltid BMP".
Delvis
För avloppsreningsverk från 10 000 pe gäller särskilda krav avseende kontroll enligt NFS 2016:6,
bilaga I, pkt Alltid BMP, eftersom de bedömts ha potentiellt större miljöpåverkan än mindre anläggningar. Vi bedömer,
13 och bilaga
delvis
utifrån kriterier i MKB-direktivets Bilaga III, att anläggningar från 10 000 pe i de allra flesta fall
II, pkt 11c
behovsmedför betydande miljöpåverkan. Anläggningar mellan 2000 och 10 000 pe kan i många fall, dock
bedömning inte de allra flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi bedömer därför att
avloppsreningsverk större än 10 000 pe ska kategoriseras som "Alltid BMP", medan
avloppsreningsverk mellan 2000 och 10 000 ska frågan om betydande miljöpåverkan bedömas
från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt.

Alltid BMP

bilaga II, pkt
11c

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II (övriga avloppsreningsverk). Verksamheten är
tillståndspliktig och kategoriseras idag som "Alltid BMP". Verksamhetskoden gäller för
avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler, om verksamheten inte är
Behovstillståndspliktig enligt 1 §. Detta innebär att avloppsreningsverk som överstiger 10 000 pe inte kan
bedömning
hamna i denna kod. Anläggningar som omfattas av denna kod kan i många fall, dock inte de allra
flesta, antas medföra betydande miljöpåverkan. Frågan om betydande miljöpåverkan bör
bedömas från fall till fall. Vi föreslår en ändring av gällande svensk rätt.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.15-i gäller för
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11c

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Miljöpåverkan kan
skilja mellan olika anläggningar, bl.a. beroende på vilken slags industriutsläppsverksamhet som
Behovsavloppsreningsanläggningen tar emot avloppsvatten från. En bedömning av om en verksamhet
bedömning
enligt denna kod kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enkilt fall.
Kategoriseringen medför ingen ändring av gällande svensk rätt.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11c

Verksamheten är anmälningspliktig och finns på MKB-direktivets Bilaga II (som omfattar
Behovsavloppsreningsverk som inte omfattas av Bilaga I). Frågan om betydande miljöpåverkan bör
bedömning
bedömas från fall till fall.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

5§ Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller
mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Behovsbilaga I, pkt 9
bedömning

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2
500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Behovsbilaga I, pkt 9
bedömning

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200-i gäller för
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt
10

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

10 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
Behovskalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
bedömning
eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall. Förordning (2016:1188).

bilaga I, pkt
10

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamhetskoden är idag inte kategoriserad
Alltid BMP som "Alltid BMP". Förslaget innebär en anpassning av svensk rätt som motiveras av att följa MKBdirektivets tvingande krav.

Motivering
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Kapitel 29 - Avfall

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga I, pkt
10 och bilaga
II, pkt 11b

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheterna kan, i de fall
kapaciteten understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något
fler verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP". Samtliga
verksamheter är av betydande omfattning. Anläggningarna får utöver den tillåtna mängden avfall
också förbränna annat. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft
Alltid BMP
(t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP"
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av
gällande svensk rätt.

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2.
bilaga I, pkt
Behovsmer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den
10 och bilaga
bedömning
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
II, pkt 11b
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall. Förordning (2016:1188).

Omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheterna kan, i de fall kapaciteten
understiger 25 000 ton per år, omfattas enbart av Bilaga II. Förslaget innebär att något fler
verksamheter än de som omfattas av Bilaga I placeras i kategorin "Alltid BMP". Verksamheterna är
av betydande omfattning. Verksamheten kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft
Alltid BMP (t.ex. rökgaskondensat). Betydande bullerstörningar kan förekomma. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att även de verksamheter som omfattas av bestämmelsen, men finns på
Bilaga II, kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall. Kategorin "Alltid BMP"
är därför motiverad för hela verksamhetskoden. Kategoriseringen innebär ingen förändring av
gällande svensk rätt.

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för
samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande
Behovs- bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med
bedömning denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall.
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras
i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande
Behovs- bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med
bedömning denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall.
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras
i varje enskilt fall.

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210-i gäller för
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I
den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Behovsbedömning

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om
Behovsden tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2.
bedömning
mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).
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15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för
samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2.
mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall. Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Vi föreslår en ändring
av gällande svensk rätt. Ändringen motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Verksamheten
kan generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande
Behovsbullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med
bedömning
denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall.
En bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras
i varje enskilt fall.

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2.
Behovsmer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den
bedömning
tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten kan
generera betydande utsläpp till både vatten och luft (t.ex. rökgaskondensat). Betydande
Behovs- bullerstörningar kan förekomma. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med
bedömning denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall.
Ändringen av gällande rätt motiveras av MKB-direktivets krav. En bedömning av om verksamheten
kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör göras i varje enskilt fall.

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte
anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
11b

Behovs- Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Huruvida
bedömning verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
Behovsmiljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta fall. Miljöpåverkan från verksamheterna kan
bedömning
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning
av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan
Behovsantas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Kategoriseringen
bedömning
innebär en ändring av gällande svensk rätt. Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar en
mindre mängd muddermassor och att massorna ska vara klassificerade som "endast ringa
föroreningsrisk" bedöms behov av MKB föreligga i ett mycket begränsat antal fall. Behov av
skyddsåtgärder och dylikt bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.271 gäller för att
deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund,
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2.
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188).

19 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att
deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler
eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1.
mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken
endast är ringa. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Inga krav
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20 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290-i gäller för att
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig (A) och omfattas av industriutsläppsdirektivet (IED).
Verksamheten finns på MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att
Alltid BMP verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många
fall. Mot bakgrund av att det är A-verksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet
bedöms kategorin "Alltid BMP" vara rimlig. Förslaget medför ingen ändring av svensk rätt.

21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda
mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per
kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. En ändring av gällande
svensk rätt föreslås och motiveras av strävan att följa MKB-direktivet. Utifrån kriterierna i Bilaga III
Behovsbedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning
miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

22 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att
deponera icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19,
20 eller 21 §. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan, men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320-i gäller för att
deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton
farligt avfall per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330-i gäller för att
deponera farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall
är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2.
mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig
enligt 23 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

25 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att
deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig
enligt 23 eller 24 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

26 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för
sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Förordning (2016:1188).

Inga krav

Nej

Inga krav

Verksamheter med denna verksamhetskod är deponier som fått sin sluttäckning godkänd.
Verksamhetskoden avser en pågående miljöfarlig verksamhet men inte en aktiv verksamhet.
Verksamhetskoden aktualiseras i huvudsak när en ansökan om återkallelse av tillstånd godkänts.
Det är alltså fråga om befintlig verksamhet som funnits på platsen och bedrivits i enlighet med
tillstånd. Det är inte heller fråga om en omprövning varför MKB-direktivets krav på bedömning av
miljökonsekvenser inte är tillämpligt.
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27 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.381 gäller för att 1.
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per
kalenderår, eller 2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
anmälningspliktig enligt 38 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheter som kan avse
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt
definitionen i Bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKBdirektivets Bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att
Delvis
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de
bilaga I, pkt 9 Alltid BMP,
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör klassificeras som "Alltid BMP". Utifrån
och bilaga II,
delvis
kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod som
pkt 11b
behovsomfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men
bedömning
inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av
denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning.
Huruvida verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.
Förslaget innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKBdirektivet.
Bestämmelsen bedöms omfattas av Bilaga II pkt 11. Bestämmelsen bör inte träffas av MKBdirektivets Bilaga I pkt. 9 eftersom bestämmelsen är underordnad 29 kap. 67 § MPF. Utifrån
kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod som omfattas av
MKB-direktivets Bilaga II inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i de allra flesta fall.
BehovsHuruvida verksamheten medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.
bedömning
(Vår bedömning är att övergångsbestämmelserna för MKB-förordningen innehåller en felskrivning
för denna verksamhetskod då den tidigare utgjorde "Alltid BMP". För det fall att det är så innebär
förslaget en ändring som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet. I annat fall innebär
förslaget ingen ändring av gällande rätt.)

28 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.383 gäller för att
behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
Behovsmängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
bedömning
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt 67 §. Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
11b

29 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.391 gäller för att
återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2.
behandlingen leder till materialåtervinning. Förordning
(2016:1188).

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKBdirektivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att
bilaga I, pkt 9
Behovs- säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att
och bilaga II,
bedömning verksamheterna med denna verksamhetskod som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas
pkt 11b
medföra betydande miljöpåverkan i många fall, men inte i de allra flesta. Huruvida verksamheter
medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. Kriterierna för
undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i FMH gör det
inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKB-direktivets Bilaga I i 26a § FMH.
Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt proportiornerligt att de ska vara
kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga. De kommer med stor säkerhet att falla
under annan verksamhetskod varför denna prövningskod sällan torde utgöra huvudkod.

Inga krav
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30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten
gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Den påverkan på
miljön som verksamheterna kan ge upphov till utgörs huvudsakligen av risk för lukt från
exempelvis kompostering, emission av växthusgaser samt utsläpp och störningar från transporter
bilaga II, pkt
Behovs- och entreprenadmaskiner. Behandlingsmetoderna och typen av avfall kan variera väsentligt från
11b
bedömning anläggning till anläggning. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna
verksamhetskod som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande
miljöpåverkan men inte i de allra flesta. Huruvida verksamhetern medför betydande
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall.

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1.
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår,
eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att
behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Verksamheterna bedöms omfattas i huvudsak omfattas av MKB-direktivets bilaga II p 11 b och
potentiellt 11 i som omfattar djurkadaver vilket är en snävare definition än animaliskt avfall.
Verksamheter som kan avse bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning,
kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering
omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Detta är även fallet om
bilaga I pkt 9
Delvis
verksamheten. Animaliskt avfall torde enbart i undantagsfall utgöra farligt avfall. Utifrån
och 10,
Alltid BMP,
Behovsdirektivets kriterier i Bilaga III bedöms att verksamheterna som inte omfattas av Bilaga I i vissa fall,
bilaga II, pkt
delvis
bedömning
dock inte de allra flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan. Med anledning av att
11b och/eller
behovsbestämmelsen inte har något övre tröskelvärde kan verksamhet träffas av bilaga I om mängden
11i
bedömning
överstiger 100 ton per dygn. Verksamheter som träffas av bilaga I bör vara klassificerade som
"Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets krav uppfylls. Miljöpåverkan innefattar utsläpp
och störningar i form av föroreningar till vatten, buller och inte minst genom lukt till omgivningen.
För verksamheter som omfattas av Bilaga II bör omfattningen av en verksamhets miljöpåverkan
kunna variera beroende på typ av avfall och behandlingsmetod. Det bör därför göras en
bedömning i varje enskilt fall av om en sådan verksamhet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En delning av bestämmelsen är därför motiverad. Förslaget innebär en ändring av
gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.

Kapitel 29 - Avfall

NV
förslag

Motivering

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Det bör därför göras
Behovsen bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande
bedömning
miljöpåverkan.
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MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

33 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att
yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11 b
och/eller 11i

Verksamheten omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är
anmälningspliktig. Endast i det fall avfall utgör farligt avfall aktualiseras bilaga I. Verksamheter som
omfattas av Bilaga I bör vara klassificerade som "Alltid BMP" för att säkerställa att MKB-direktivets
krav uppfylls. Kriterierna för undersökningen av om verksamheten kan antas medföra betydande
Behovs- miljöpåverkan i FMH gör det inte möjligt att placera verksamheter som omfattas av MKBbedömning direktivets Bilaga I i 26a § FMH. Eftersom verksamheterna är små känns det dock inte helt
proportiornerligt att de ska vara kategoriserade som "Alltid BMP" eller tillståndspliktiga. Vi
bedömer dock att ett ytterst fåtal verksamheter hanterar farligt avfall. Avseende de verksamheter
som enbart omfattas av bilaga II bör det bedömas huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i varje enskilt fall.

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

Inga krav

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Miljöpåverkan från verksamheterna kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen. Det är
därför inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning
Behovsav om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan. Huruvida verksamheten kan antas
bedömning
medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör
föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas
i anmälningsärendet varför ändringen enbart bör innebära en mindre ökad administrativ börda.

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKBdirektivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att
Delvis
begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de
bilaga I, pkt 9 Alltid BMP,
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör klassificeras som "Alltid BMP" för att
och bilaga II
delvis
uppfylla direktivets krav. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna
pkt 11b
behovsverksamhetskod som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande
bedömning
miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga
verksamheter som omfattas av denna kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att
mängden massor som hanteras är begränsad. Huruvida verksamhetern medför betydande
miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. Förslaget innebär en ändring av gällande rätt
som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.

35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188).

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att
behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. Förordning (2016:1188).
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37 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att
behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt
21, 22, 23, 24 eller 25 §. Förordning (2016:1188).

38 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.382 gäller för att
på ett sjukhus konvertera smittförande avfall. Förordning
(2016:1188).

39 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att
avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Inga krav

Inga krav

MKBdirektivet

bilaga I pkt
10, bilaga II,
pkt 11b

bilaga II, pkt
11b

bilaga II, pkt
11

NV
förslag

Motivering

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Potentiellt skulle verksamheter som kan avse bortskaffande av mer än 100 ton avfall per dygn
enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008
om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet,
under rubrik D9 omfattas av MKB-direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november
2006 — MÅL C-486/04 följer att begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även
återvinningsförfaranden och de omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör klassificeras
som "Alltid BMP" för att uppfylla direktivets krav. Vår bedömning är att enbart ett mycket fåtal
Behovs- antal fall verksamheter enligt denna kod skulle träffas av den bestämmelsen även om de faktiska
bedömning utformningen av verksamhetsbeskrivningen möjliggör det. Miljöpåverkan från verksamheterna
bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på
lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav
på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt
säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Behov av MKB bör föreligga i ett
mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i
anmälningsärendet. (Denna verksamhetskod skulle kunna begränsas i mängd 100 ton per dygn för
att säkerställa att man ej träffas av bilaga I.)

Inga krav

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Konvertering av smittförande avfall, till exempel autoklavering, sker ofta på sjukhus. Konvertering
är att anse som en behandling av farligt avfall där syftet är att behandla avfallet så att smittrisken
elimineras. Med beaktade av att det är en specifik verksamhet med liten omfattning som inte
påverkar omgivningen och verksamhetens lokalisering är begränsad till just ett sjukhus bedömer
vi att denna verksamhet inte medför betydande miljöpåverkan. Behov av skyddsåtgärder kan
hanteras inom ramen för anmälningsärendet.

Verksamheten bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan
skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta
verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande
Behovsmiljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida
bedömning
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar enbart avvattning bör behov av MKB föreligga i
ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i
anmälningsärendet i de allra flesta fall.
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Gällande
rätt

MKBdirektivet

40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att
återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår
genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller inte 1. för
att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig
enligt 65 §. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

Verksamheterna omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Vi bedömer, utifrån kriterierna i Bilaga III,
Behovs- att verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.
bedömning Kategorin "Alltid BMP" är därför motiverad. Kategoriseringen innebär ingen förändring av gällande
svensk rätt.

Inga krav

bilaga II, pkt
11

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Vi
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan
från verksamheterna bedöms också generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig
åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta
Behovs- verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande
bedömning miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall.
Med beaktande av att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där
hanteringen i många fall enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall.
Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

bilaga II, pkt
11

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig. Vi
bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan
från verksamheterna bedöms generellt sett vara liten. Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt
avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden
Behovs- som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om
bedömning man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets krav. Huruvida verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av
att verksamhetskoden omfattar krossnin och liknande verksamheter där hanteringen i många fall
enbart är fysisk bör behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet.

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att
1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton
per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188).

42 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000
ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning
(2016:1188).

43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att
sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000
ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188).

Inga krav

NV
förslag

Motivering
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Gällande
rätt

Kapitel 29 - Avfall

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

Inga krav

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är anmälningspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Eftersom
miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte möjligt att på
förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om verksamheten kan
Behovsantas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man uppfyller MKB-direktivets
bedömning
krav. Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i
varje enskilt fall. Behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder
och dyl bör i regel kunna bedömas i anmälningsärendet varför ändringen enbart.

45 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för att
tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte
om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Förordning
(2016:1188).

Alltid BMP

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

46 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att
tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1.
uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av
en bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen. Förordning (2016:1188).

Inga krav

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
BehovsHuruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
bedömning
enskilt fall.

bilaga II, pkt
11

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
Förberedelse för återanvändning innebär kontroll, rengöring och reparation av avfall så att det kan
återanvändas utan ytterligare behandling. Vi bedömer att dessa typer av åtgärder mkt sällan
medför betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan från verksamheterna bedöms generellt sett
vara liten.Eftersom miljöpåverkan kan skilja sig åt avsevärt beroende på lokaliseringen är det inte
Behovs- möjligt att på förhand undanta verksamhetskoden som helhet från krav på bedömning av om
bedömning verksamheten kan antas betydande miljöpåverkan om man ska vara helt säker på att man
uppfyller MKB-direktivets krav.Huruvida verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan bör därför bedömas i varje enskilt fall. Med beaktande av att verksamhetskoden
omfattar sortering och liknande verksamheter där hanteringen i många fall enbart är fysisk bör
behov av MKB föreligga i ett mkt begränsat antal fall. Behov av skyddsåtgärder och dyl bör i regel
kunna bedömas i anmälningsärendet.

44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för att i
fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska
produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt
behandla avfallet innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten
gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja. Förordning (2016:1188).

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att
förbereda avfall för återanvändning. Förordning (2016:1188).

Inga krav
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Kapitel 29 - Avfall

Gällande
rätt

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Nej

Inga krav

Nej

49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att
lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst
30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000
ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188).

MKBdirektivet

50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2.
mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton
och utgörs impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av
motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

Nej

51 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att
lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton
och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton
och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200
kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5.
högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än
200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning
(2016:1188).

Inga krav

Nej

Behovsbedömning

bilaga I, pkt
9

52 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.454-i gäller för att
underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Förordning
(2016:1188).

NV
förslag

Motivering

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms
Behovs- utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men
bedömning inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje
enskilt fall.

Inga krav

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är anmälningspliktig.
Verksamheten bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och krav på skyddsåtgärder kan
ställas inom ramen för anmälningsärendet.

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet men är tillståndspliktig. Verksamheten bedöms
Behovs- utifrån kriterierna i direktivets Bilaga III kunna medföra medföra betydande miljöpåverkan men
bedömning inte i de flesta fall varför en behövsbedömning av huruvida en verksamheterna bör göras i varje
enskilt fall.

Inga krav

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är anmälningspliktig. Vi bedömer,
utifrån kriterierna i bilaga III, att dessa verksamheter i de allra flesta fall inte medför betydande
miljöpåverkan. Krav på skyddsåtgärder kan ställas inom ramen för anmälningsärendet.

Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

81(88)
Kapitel 29 - Avfall

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

53 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för att
permanent lagra kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent
kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten gäller inte om
lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §. Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

bilaga I, pkt 9

Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

54 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för att
underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. Förordning
(2016:1188).

Behovsbilaga I, pkt 9
bedömning

Alltid BMP Omfattas av MKB-direktivets Bilaga I.

55 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för att
underjordsförvara icke-farligt avfall. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II,
punkt 11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Vid underjordsförvar
är det mycket svårt att följa upp effekterna av deponering av ett avfall, såsom läckage av
föroreningar med grundvatten via sprickor i berg, etc. Det kan också vara mycket svårt att vidta
åtgärder i efterhand, när skada/negativ miljöpåverkan redan uppstått. Ett exempel på hantering av
avfall det skulle kunna beröra är sådan hantering av avfall som avses i 9 § och 76 §
utvinningsavfallsförordningen (2013:319), såsom gråberg som inte klassas som farligt avfall enligt
Behovsavfallsförordningen, men där miljöeffekterna kan bli betydande om inte förutsättningarna utretts
bedömning
och anpassats på förhand. Vi har inte uppgift om att det finns några verksamheter med denna
verksamhetskod i Sverige. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Eftersom vi har begränsad kunskap
om verksamheternas miljöeffeker är vår bedömning att det är svårt att på förhand säga att en
bedömning i de allra flesta fall skulle leda till bedömningen ”antas medföra betydande
miljöpåverkan”. Vår bedömning är därmed en bedömning ska ske i varje enskilt fall.

56 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något
tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

57 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för att
återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets
Behovsförordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om
bedömning
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2016:1188).

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Utifrån kriterierna i
Behovs- Bilaga III bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod kan antas medföra betydande
bedömning miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En bedömning av om verksamheten kan antas
medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varje enskilt fall.

Motivering

Bilaga 1. Kategorisering av verksamheter i miljöprövningsförordningen

82(88)
Gällande
rätt

Kapitel 29 - Avfall

58 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för att
behandla högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall
eller lagra radioaktivt avfall. Förordning (2016:1188).

59 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att
bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Förordning (2016:1188).
60 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton.
Förordning (2016:1188).

61 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton.
Förordning (2016:1188).

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

Alltid BMP

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

bilaga I, pkt
3b och bilaga
II, pkt 3g

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande
Alltid BMP
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter.

bilaga I, pkt
3b och bilaga
II, pkt 3g

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I och II. Verksamheten är tillståndspliktig och är
idag kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet
skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande
Alltid BMP
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa
verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En översyn bör göras av om verksamhetskoderna i 29:58
och 20:59 överlappar, dvs. avser samma verksamheter.

bilaga I,
punkt 22

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga I. Verksamheten är tillståndspliktig och är idag
kategoriserad som "Alltid BMP". En bedömning från fall till fall enligt bilaga III i MKB-direktivet
Alltid BMP skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till bedömningen ”antas medföra betydande
miljöpåverkan”. Vi bedömer därför att det är relevant och motiverat att placera dessa
verksamheter i kategorin "Alltid BMP"

bilaga I,
punkt 22

Verksamheterna är tillståndspliktiga. De omfattas delvis av MKB-direktivets Bilaga I (anläggningar
som inte syftar till forskning, utveckling eller provning). Anläggningar som syftar till forskning,
utveckling och provning omfattas inte av MKB-direktivet, i och med hänvisningen till CCS-direktivet
2009/31 EG som finns i MKB-direktivet. Det direktivet tillämpas inte på geologisk lagring av
koldioxid, med en sammanlagd planerad lagring på under 100 kiloton, som görs för forskning,
utveckling eller provning av nya produkter och processer." I MPF:en saknas begränsningnen till
Delvis
syftet "forskning, utveckling och provning", men så pass små anläggningar , med en begränsning
Alltid BMP, på högst 100 000 ton, har sannolikt det syftet. Det finns ingen sådan anläggning i Sverige. De
delvis
anläggningar som finns i Europa är minst 1 miljon ton.Verksamheter med koden 29:61 medför
behovssamma typ av miljöpåverkan som 29:60, dvs. miljöpåverkan under byggskedet och risk för läckage
bedömning under driftskedet. Vi har begränsad kunskap om miljöpåverkan i och med att inga sådana
verksamheter ännu finns i Sverige. Vi bedömer utifrån kriterierna i Bilaga III att vissa av dessa
anläggningar kan medföra betydande miljöpåverkan. Om en anläggning som prövas enligt denna
bestämmelse syftar till forskning, utveckling eller provning bör en bedömning av om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan göras i varje enskilt fall. Om en
anläggning som prövas enligt denna bestämmelse har andra syften ska den antas medföra
betydande miljöpåverkan, enligt MKB-direktivets bilaga I.
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62 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning
(2016:1188).

63 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning
(2016:1188).

64 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188).

Gällande
rätt

MKBdirektivet

NV
förslag

Alltid BMP

bilaga I,
punkt 23,
och bilaga II,
punkt 3j

Delvis
Alltid BMP,
delvis
behovsbedömning

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.

Alltid BMP

bilaga I,
punkt 23,
eller av bil II,
punkt 3j

Delvis
Alltid BMP,
delvis
behovsbedömning

Omfattas delvis av Bilaga I. Vi föreslår en delning av 62 och 63 §§ så att vi uppfyller kraven i Bilaga
1: "Anläggningar för avskiljning av CO 2 -strömmar för geologisk lagring enligt direktiv 2009/31/EG
från anläggningar som omfattas av denna bilaga, eller från vilka den årliga avskiljningen av CO 2 är
minst 1,5 megaton." För avskiljning som inte omfattas av Bilaga I bedöms obligatorisk
behovsbedömning vara en rimlig nivå. Vi bedömer att avskiljning i vissa fall, men inte de allra
flesta, kan medföra betydande miljöpåverkan.

bilaga II, pkt
2d

Verksamheten är anmälningspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivet Bilaga II, pkt 2d
(djupborrning utvinningsindustri). Verksamheten är idag kategoriserad som "Alltid BMP". Vi
Behovs- bedömer, utifrån kriterierna i bilaga III, att betydande miljöpåverkan kan förekomma, men inte i
bedömning de allra flesta fall. Krav på obligatorisk behovsbedömning är därför rimligt. En bedömning av om
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i varj e enskilt
fall.Förslaget innebär en ändring av gällande svensk rätt.

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och bedöms omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. I de delar
denna bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i
Behovsmiljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna
bedömning
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i
varje enskilt fall.

Alltid BMP

65 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 1.
biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller
Behovssamförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av
bedömning
metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om
behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än
100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

Motivering
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Kapitel 29 - Avfall

Gällande
rätt

66 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår
och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikaliskkemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller
samförbränning, 4. behandling i anläggning för fragmentering av
metall, eller 5. behandling av slagg eller aska. Förordning
(2016:1188).

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse
bortskaffande mer än 100 ton per dygn ickefarligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk
behandling enligt definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 omfattas av MKBDelvis
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att
bilaga I, pkt Alltid BMP, begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de
Behovs10 och bilaga
delvis
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP". Utifrån
bedömning
II pkt 11b
behovskriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod som omfattas av
bedömning MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. Förslaget
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.

67 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435-i gäller för att
återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per
kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2.
fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av
lösningsmedel, 4. materialåtervinning av oorganiska material,
utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror
eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att
minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer, 8.
omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11.
omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. Förordning
(2016:1188).

68 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte
om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

Behovsbedömning

Alltid BMP

MKBdirektivet

bilaga I, pkt 9
och bilaga II
pkt 11b

bilaga II pkt
11b

NV
förslag

Motivering

Verksamheter som omfattas av denna kod är tillståndspliktiga (A) och omfattas av
industriutsläppsdirektivet (IED). Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II.
I den del bortskaffande sker i form av förbränning eller fysikalisk kemisk behandling som inte
anges på annan plats i bilaga I och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller
blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12 samma bilaga (t.ex.
Alltid BMP
avdunstning, torkning, kalcinering osv.) omfattas de dock av Bilaga I. Utifrån kriterierna i Bilaga III
bedöms att verksamheter med denna verksamhetskod som omfattas av MKB-direktivets Bilaga II
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i många fall. Mot bakgrund av det rör sig om Averksamheter som även omfattas av industriutsläppsdirektivet så bedöms kategorin "Alltid BMP"
vara rimlig för samtliga verksamheter som omfattas av den aktuella koden.

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. I de delar denna
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i
Behovsmiljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna
bedömning
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i
varje enskilt fall.
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Gällande
rätt

Kapitel 29 - Avfall

MKBdirektivet

NV
förslag

Motivering

69 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att
behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning
(2016:1188).

Behovsbedömning

bilaga II pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. I de delar denna
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattningen att prioriteringen mellan
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i
Behovsmiljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna
bedömning
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall.En
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i
varje enskilt fall.

70 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för att
yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningseller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta
kapitel. Förordning (2016:1188).

Inga krav

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Verksamheten är anmälningspliktig.
BehovsHuruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför bedömas i varje
bedömning
enskilt fall.

Alltid BMP

bilaga II, pkt
11b

Verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. I de delar denna
bestämmelse skulle kunna träffas av Bilaga I är vår uppfattning att prioriteringen mellan
prövningspunkterna kommer att medföra prövning enligt annan bestämmelse i
Behovsmiljöprövningsförordningen. Utifrån kriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheter med denna
bedömning
verksamhetskod kan antas medföra betydande miljöpåverkan men inte i de allra flesta fall. En
bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör därför göras i
varje enskilt fall.

Alltid BMP

Verksamheterna omfattas i huvudsak av MKB-direktivets bilaga II. Verksamheter som kan avse
bortskaffande av farligt avfall enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall ( 3 ) genom förbränning, kemisk behandling enligt
definitionen i bilaga I till det direktivet, under rubrik D9 eller deponering omfattas av MKBDelvis
direktivets bilaga I. Av EU-domstolens dom av den 23 november 2006 — MÅL C-486/04 följer att
bilaga I, pkt 9 Alltid BMP, begreppet bortskaffande enligt MKB-direktivet omfattar även återvinningsförfaranden och de
och bilaga II
delvis
omfattas således av Bilaga I. Dessa verksamheter bör de klassificeras som "Alltid BMP". Utifrån
pkt 11b
behovskriterierna i Bilaga III bedöms att verksamheterna med denna verksamhetskod som omfattas av
bedömning MKB-direktivets Bilaga II kan antas medföra betydande miljöpåverkan i vissa fall, men inte i de
allra flesta. Det är inte motiverat att kategorisera samtliga verksamheter som omfattas av denna
kod som "Alltid BMP". Detta särskilt mot bakgrund av att de har begränsad omfattning. Huruvida
verksamhetern medför betydande miljöpåverkan bör därför avgöras i varje enskilt fall. Förslaget
innebär en ändring av gällande rätt som motiveras av strävan efter att följa MKB-direktivet.

71 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att
behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om
behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

72 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller
inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan
bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).
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Kapitel 30 - Skjutfält, skjutbanor och
sportanläggningar

Gällande
rätt

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält
för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller
andra sprängladdningar.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för
skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än
20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för
permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

Alltid BMP

Inga krav

Behovsbedömning

MKBdirektivet

Nej

Nej

bilaga II, pkt
11a

NV
förslag

Motivering

Verksamheterna är tillståndspliktiga men omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer att det är
relevant och motiverat att placera dessa verksamheter i kategorin "Alltid BMP". En bedömning
från fall till fall, enligt bilaga III i MKB-direktivet, skulle i de allra flesta fall sannolikt leda till
bedömningen ”antas medföra betydande miljöpåverkan”. Jämför MKB-dir. bilaga III, punkt 1c
Alltid BMP
(utnyttjande av naturresurser, främst ianspråktagande av mycket stora landarealer), 1e
(föroreningar och störningar, främst buller och förorening av mark) samt 1f (risken för olyckor).
Risken att boende i ett stort område kring verksamheten störs av buller är stor. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheterna är
anmälningspliktiga. Verksamheten har en inverkan på miljön framförallt på grund av
ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för allmänhet och närboende. Vi bedömer,
utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens
miljöpåverkan och behov av skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB.
Förslaget innebär ingen ändring av gällande svensk rätt.

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas i huvudsak av MKB-direktivets Bilaga II, pkt
11a. Dock omfattas inte träningsbanor av MKB-direktivet. Verksamheter med denna kod har en
inverkan på miljön framförallt på grund av ljudstörning/buller som upplevs som besvärande för
Behovs- allmänhet och närboende. Miljöpåverkan från träningsbanor bedöms motsvara den från tävlingsbedömning eller testbanor. Vi bedömer, utifrån kriterierna i MKB-direktivets Bilaga III, att miljöpåverkankan
vara betydande i vissa fall, dock inte i de allra flesta. Det bör därför göras en bedömning i varje
enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär
ingen ändring av gällande svensk rätt.
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Gällande
MKBrätt
direktivet

Kapitel 31 - Textiltvätterier

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för
tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten
gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2
§, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
Förordning (2016:1188).

Inga krav

Nej

NV
förslag

Motivering

Inga krav

Verksamheterna är anmälningspliktiga och omfattas inte av MKB-direktivet. Vi bedömer, utifrån
kriterierna i Bilaga III, att miljöpåverkan är begränsad. Verksamhetens miljöpåverkan och behov av
skyddsåtgärder kan normalt hanteras i anmälningsärendet utan MKB. Förslaget innebär ingen
ändring av gällande svensk rätt.
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Kapitel 32 - Begravningsverksamhet

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för
krematorium.

Gällande
rätt

Behovsbedömning

MKBdirektivet

Nej

NV
förslag

Motivering

Verksamheten omfattas inte av MKB-direktivet. Verksamheten är tillståndspliktig. Miljöpåverkan
sker i huvudsak i form av utsläpp till luft av rökgaser från kremeringsugnarna. Rökgaserna
innehåller bl.a. stoft/sot/partiklar, samt låga resthalter av kvicksilver från tandamalgam. Farligt
Behovs- avfall uppkommer i form av filter o.d. från rökgasrening innehållande bl. a. kvicksilver. Vi bedömer,
bedömning utifrån kriterierna i Bilaga III, att verksamheterna i många fall, dock inte de allra flesta, kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en
verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär ingen ändring av
gällande svensk rätt.
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