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FÖRSTA AVDELNINGEN 
ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 
 
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
   3. den biologiska mångfalden bevaras, 
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
2 § Bestämmelserna i 3 och 4 kap. skall tillämpas endast vid prövning av frågor enligt 7 
kap., tillståndsprövning av sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9, 11 och 12 
kap. och vid regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt enligt vad som är 
föreskrivet i luftfartslagen (1957:297), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, väglagen 
(1971:948), lagen (1978:160) om vissa rörledningar, lagen (1983:293) om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, plan- och bygglagen (1987:10), minerallagen (1991:45), lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 
ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2000:599). Lag (2000:600). 
 
3 § I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, 
miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även 
bestämmelser i annan lag. 
   Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i övrigt 
som huvudsakligen avser arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen 
(1977:1160). 
 



4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet gäller särskilda 
bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 
16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 
 
5 § Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda förhållanden är 
nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som 
avviker från denna balk, dock inte inom sådant ämnesområde för vilket föreskrifter måste 
meddelas i lag. 
 
6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra instrument samt de Europeiska 
gemenskapernas beslut. 
 
7 § I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § 
väglagen (1971:948). 
   I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 
1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297). 
   I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen 
(1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 3 
§ naturgaslagen (2000:599). Lag (2000:600). 
 
 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
 
1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana 
villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de 
förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit 
verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. 
   I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det 
enskilda fallet. 
 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
   Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
4 § För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden annat än 
helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. 
och 4 kap. 
   För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 



5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 
förnybara energikällor användas. 
 
6 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som 
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med 
sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav 
gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller 
bioteknisk organism. 
 
7 § Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om 
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta 
förhållande beaktas vid avvägningen. 
   Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
åsidosätts. 
 
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för 
att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det 
föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 
uppkomma. 
 
9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller 
åtgärden vidtas endast om det finns särskilda skäl. 
   En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett 
stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön 
försämras avsevärt. 
   Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tilllåtit 
verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §. 
 
10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan 
regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra 
stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det 
allmänna hälsotillståndet. 
   Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen. 
 
 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 
 
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 



2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 
 
3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
   Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
   Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för 
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. 
   Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 
 
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. 
   Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 
 
7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 
   Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 
8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
   Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 
   Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. 
 
10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del 



av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. 
   Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap. 
 
 
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning 
 
1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a 
§ eller 9, 11 och 12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. En 
sådan skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 
   Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en miljö- konsekvensbeskrivning även i 
dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken där det behövs för att kunna bedöma miljöpåverkan. 
Regeringen får även föreskriva om undantag från skyldigheten enligt första stycket att 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli 
mindre betydande. Lag (2001:437). 
 
2 § Om det behövs för att miljöpåverkan skall kunna bedömas, får regeringen föreskriva att 
det skall finnas en miljökonsekvensbeskrivning 
   1. i ärenden enligt annan lag, av vilken det framgår att hänsyn till människors hälsa eller 
miljön skall beaktas vid lagens tillämpning, 
   2. i särskilda ärenden av annat slag inom miljöbalkens område än som avses i 1 §. 
   I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i första stycket gäller vad 
som sägs i detta kapitel, om inte något annat har föreskrivits. 
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar 
3 § Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning 
med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av 
dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
   Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som berör en verksamhet som avses i lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor är också att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning 
som kan påverka säkerheten hos denna. Lag (1999:385). 
 
Tidigt samråd och beslut om betydande miljöpåverkan 
4 § Alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd 
eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av balken skall tidigt samråda med länsstyrelsen. De skall även samråda med enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda och göra det i god tid och i behövlig omfattning innan de 
gör en ansökan om tillstånd och upprättar den miljökonsekvensbeskrivning som krävs 
enligt 1 §. Före samrådet skall den som avser att bedriva verksamheten till länsstyrelsen 
och enskilda som särskilt berörs lämna uppgifter om den planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. 
   Vad som sägs i första stycket gäller också för ärenden för vilka en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket. 
   Efter samrådet skall länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet får inte överklagas. Innan beslut fattas skall 



yttrande i frågan begäras in från tillsynsmyndigheten i de fall denna inte är länsstyrelsen. 
   Regeringen får föreskriva om vilka slags verksamheter och åtgärder som alltid kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Utökat samråd med miljökonsekvensbedömning 
5 § Om länsstyrelsen enligt 4 § beslutar att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, skall ett förfarande med miljökonsekvensbedömning 
genomföras. Vid ett sådant förfarande skall den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och 
de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll och 
utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
6 § Om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett 
annat land, skall den ansvariga myndighet som regeringen bestämmer informera det 
landets ansvariga myndighet om den planerade verksamheten eller åtgärden och ge den 
berörda staten och den allmänhet som berörs där möjlighet att delta i ett samrådsförfarande 
om ansökan och miljökonsekvensbedömningen. 
   Sådan information skall också lämnas om en annan stat som kan antas bli utsatt för en 
betydande miljöpåverkan begär det. 
 
Vad en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla 
7 § En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet 
enligt 3 §, däribland 
   1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning, 
   2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, 
minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 
   3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 
   4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels 
en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd, och 
   5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. 
   I ett beslut enligt 4 § tredje stycket om att betydande miljöpåverkan kan antas får 
länsstyrelsen ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte skall 
redovisas när alternativa utformningar som avses i första stycket 4 redovisas. 
   För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som anges i första stycket, i den 
utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. 
   För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett naturområde som har 
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
alltid innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om 
miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 
29 §§, behöver beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den 
prövningen. 



   Av 22 kap. 1 § första stycket 6 framgår att en ansökan i ett ansökningsmål skall innehålla 
en säkerhetsrapport i de fall verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lag (2001:437). 
 
Kungörande samt tillfälle att yttra sig 
8 § När en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i ett mål eller ärende om miljöfarlig 
verksamhet eller vattenverksamhet, skall detta kungöras tillsammans med kungörelsen om 
ansökan enligt 19 kap. 4 § och 22 kap. 3 §. Om en miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättats i något annat mål eller ärende som rör en verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, skall detta kungöras. Har en ansökan gjorts skall 
kungörelsen ske tillsammans med kungörelsen av ansökan. Därefter skall ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen hållas tillgängliga för allmänheten, som skall beredas 
tillfälle att yttra sig över dessa innan målet eller ärendet prövas. 
   När dom eller beslut har meddelats i målet eller ärendet skall detta kungöras. Samtidigt 
skall också kungöras hur allmänheten kan få tillgång till information om innehållet. Vidare 
skall den ansvariga myndigheten i den stat med vilken samråd hållits enligt 6 § informeras. 
   När en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 
b och 29 §§, eller när ett beslut avser enbart en sådan prövning, skall vad som anges i 
första och andra styckena i denna paragraf tilllämpas i den utsträckning som behövs för 
prövningen eller, om det är lämpligt, för att allmänheten skall få tillgång till information 
om innehållet. Lag (2001:437). 
 
Godkännande och beaktande av miljökonsekvensbeskrivningen 
9 § Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller ett ärende där det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning skall genom ett särskilt beslut eller i samband med 
avgörandet av målet eller ärendet ta ställning till om miljökonsekvens- beskrivningen 
uppfyller kraven i detta kapitel. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt 
utan endast i samband med att avgörandet i målet eller ärendet överklagas. 
   Vid prövningen av ansökan skall myndigheten beakta innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden enligt 4-6 och 8 §§. 
 
Kostnaden för miljökonsekvensbeskrivningar 
10 § En miljökonsekvensbeskrivning samt förfarandet med miljökonsekvensbedömning 
skall bekostas av den som gjort en ansökan som avses i 1 § eller i annat fall är skyldig att 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Planer och planeringsunderlag 
11 § Varje myndighet som skall tillämpa denna balk skall se till att sådana planer enligt 
plan- och bygglagen (1987:10) och sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa 
frågor om hushållning med mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. 
   Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer enligt plan- 
och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa. 
 
12 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag 
som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga 
myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant 
planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt 
den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
 



13 § Regeringen får i ett visst fall besluta att en eller flera kommuner skall redovisa till 
regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering 
enligt plan- och bygglagen (1987:10) avser att 
   1. genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § eller på annat sätt skapa förutsättningar 
för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. uppfylls, och 
   2. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten enligt 3 och 4 kap. 
   Statliga myndigheter skall anmäla till regeringen om det uppkommer behov av en sådan 
redovisning. 
 


