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Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

utfärdad den 17 juni 2009.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
dels att 26 a § samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 25 a och 25 b §§,
av följande lydelse.
25 a § En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver
det som anges i 25 § första stycket, innehålla
1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,
2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift
om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga
tekniska uppgifter av betydelse,
3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade
energiutbytet från verksamheten,
4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer,
särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,
5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av
anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,
6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,
7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som
behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar
hur anläggningen syns i landskapet,
10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och
11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda
byggnader.
1
Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt (Celex 31985L0337), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s.
17, Celex 32003L0035), och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av
den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår
(EUT L 345, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).
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25 b § Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en
verksamhet med vindkraftverk
1. får medge undantag från kraven i 25 a §, om undantaget avser sådant
som inte behövs för handläggningen, och
2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen
(1987:10) som avser samma vindkraftverk.
26 a §2 I fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till
denna förordning har angetts med EU-koden 85/337-1 eller 85/337-2 ska
den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten
behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten beakta de
kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. En verksamhet som enligt äldre bestämmelser är anmälningspliktig får
fortsätta att bedrivas enligt de äldre bestämmelserna trots att verksamheten
blir tillståndspliktig med denna förordning, om verksamheten är anmäld den
1 augusti 2009.
3. En verksamhet som bedrivs den 1 augusti 2009 och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- eller tillståndpliktig men som blir anmälningspliktig med denna förordning får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser.
4. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål
och ärenden som inletts före den 1 augusti 2009.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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AVDELNING 1

Vindkraft

B e

85/337-2

40.90 Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 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 att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

B e

85/337-2

40.95 Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och 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 att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.

C e

85/337-2

40.100 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 att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90 eller
40.95.
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Senaste lydelse 2008:984.
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Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

AVDELNING 4
Avsnitt 2 – Särskilda kategorier av farliga ämnen som inte särskilt anges i
Avsnitt 1
Kategorier av farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär
att verksamheten ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kategorier av farliga ämnen

Mängd i ton

5. Explosiva ämnen, preparat eller föremål som omfattas
av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6), eller
riskfras R2 eller R3.

50

6. Brandfarliga vätskor med en flampunkt lika med eller
över 21 grader C och under eller lika med 55 grader C
(riskfras R10).

50 000

7 a. Mycket brandfarliga ämnen:

200

– mycket brandfarliga vätskor med en flampunkt under
eller lika med 55 grader C i det fall vätskan hanteras under sådana betingelser att den kan förorsaka en allvarlig
kemikalieolycka, t.ex. högt tryck eller hög temperatur
– brandfarliga vätskor i det fall de kan självantända i luft
(riskfras R17).
7 b. Mycket brandfarliga vätskor med en flampunkt under
21 grader C men som inte är extremt brandfarliga
(riskfras R11).
8. Extremt brandfarliga ämnen:

200

50 000

50

– brandfarliga gaser i såväl gasform som överkritisk form
samt brandfarliga vätskor med en flampunkt under 0 grader C och en kokpunkt under eller lika med 35 grader C
(riskfras R12)
– brandfarliga vätskor som hanteras vid en temperatur som
är högre än vätskans kokpunkt.

50

9. Miljöfarliga ämnen:
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