
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar 

1998-99 nr 19 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar 
ändras. Den föreslagna ändringen innebär att syftet med miljökonsekvensbedömning 
(mkb) uttrycks tydligt, att den projektansvariges samt berörda myndigheters deltagande i 

bedömningsprocessen förstärks samt att landskapsstyrelsen utpekas som ansvarig myndig

het för kontakter vid projekt som kan ha miljöeffekter i andra regioner. Förslaget omfattar 
också utvidgade befogenheter att inta vissa bestämmelser i landskapsförordning. 

Förslaget till ändring föranleds till största delen av direktiv 97/11/EG om ändring av 

direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt. Förslaget är avsett att genomföra direktivet till de delar reglerna faller inom lagens 
tillämpningsområde. I övrigt motiveras de föreslagna ändringarna av det ursprungliga 

direktivet, direktiv 85/337/EEG, vars genomförande härmed förtydligas. 





Motivering i 

ALLMÄN MOTIVERING 

· 1. Bakgrund 

Landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar (28/95) och landskapsförordningen 

om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar (33/95) trädde i kraft den 1 juli 

1995. Enligt landskapslagen (mkb-lagen) skall miljökonsekvensbedömning (mkb) utföras 

till grund för landskapsstyrelsens eller e11 kommuns planeripg och beslut när det gäller 

projekt som kan ha betydande påverkan på miljön. De beslut som skall föregås av en mkb 

anges i landskapsförordningen (mkb-förordningen) och dessutom kan landskapsstyrelsen 

eller en kommun besluta att mkb skall utföras även i andra enskilda fall. Allmänna kriterier 

för detta finns också i mkb-förordningen. I mkb-lagen finns dessutom en bestämmelse om 

miljöberättelser som skall vara underlag för alla tillstånds- och planeringsbeslut som fattas 

av landskapsstyrelsen eller en kommun. Närmare bestämmelser om hur miljöberättelser 

görs upp och vad de skall innehålla finns i mkb-förordningen. I övrigt innehåller mkb

lagen bestämmelser om vem som utför mkb, vad den skall innehålla och hur den skall 

utformas samt om kungörelser och information till berörda och allmänheten. 

Ovan nämnda lagstiftning avsåg att genomföra direktiv 85/337/EEG om bedömning 

·av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (mkb-direktivet). Lagstift

ningen är på flera punkter strängare än vad direktivet kräver. Bland annat finns inget krav 

på miljöberättelse i direktivet utan det gäller endast mkb. Dessutom är de projekt som 

enligt direktivet skall fOregås av mkb till allra största delen av den storleksordningen att de 

inte är aktuella på Åland. Landskapets mkb-lagstiftning avser i stället mindre projekt som 

trots sin relativa litenhet kan· ha negativa effekter på miljön i landskapet. Å andra sidan 

uppfyller landskapslagstiftningen formellt inte alla direktivets krav på själva förfarandet 

vid mkb. Bestämmelserna i mkb-direktivet grundar sig i stor utsträckning på FN :s 

ekonomiska kommissfon för· Europas konvention om miljökonsekvensbedömningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang (Esbo-konventionen). Syftet med konventionen är att ge 

allmänhet och berörda i angränsande regioner möjlighet .att höras på motsvarande sätt som 

när det gäller projekt vars effekter inte är gränsöverskridande. Konventionen trädde för 

Finlands del i kraft 1997 och den är allmänt sett mer detaljerad och omfattar fler projekt än 

direktivet. 

2. Behov av ändring och förslag till ändring 

Mkb-direktivet har ändrats genom direktiv 97/11/EG om ändring av direktiv 

85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt 

(ändringsdirektivet). Genom det senare införs ett absolut krav på att de projekt som är 

föremål för mkb också skall vara tillståndspliktiga. Samtidigt utökas antalet projekt vars 

genomförande kräver en miljökonsekvensbedömning så att direktivet mer motsvarar Esbo-
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konventionen. Ändringsdirektivet ställer också högre krav på tillgängligheten till det 
material som mkb grundar sig på samt information till allmänhet och berörda om denna ,

tillgänglighet. Dessutom krävs att det skall finnas möjlighet till ett samrådsförfarande 

mellan exploatören/den projektansvarige och berörda myndigheter i ett tidigt skede av 

bedömnings:förfarandet. Slutligen preciseras kriterierna för beslut om mkb av projekt som 

inte direkt omfattas av kravet på bedönming samt reglerna för samråd vid bedömning av 

. projekt som kan ha gränsöverskridande effekter. Med anledning av de utvidgade kraven på · 

samråd krävs ()Cks.å i dir~lctivet att resultaten av samråden skall beaktas vid tillståndsgiv

ning~n (beslutsfattandet). Vad beträffar kravet på tillståndsplikt så uppfylls det redan av : 

gällande landskapslagstiftning, dock inte mkb-lagstiftningen utan av annan lagstiftning. 

Nämnas kan ocks~ i det här sammanhanget att en särskild landskapslag orri 'miljötillstånds-
. . . -

förfarande är under beredning. . 

_Landskapsstyre~sen föreslår att mkb~lagen ändras på ett antal punkter. Enligt förslaget 

skall syftet med mkb uttryckas tydligt i lagen. Detta innebär i sig ingen ändring av själva 

mkb-begreppet utan är enbart avsett som ett förtydligande. Dessutom föreslås att den 

proj~ktansvariges deltagande i mkb-förfarandet skall stärkas genom att denne vid beslut 

om mkb i enskilda fall får möjlighet att komma till tals i ett tidigare skede av' processen än 

enligt gällande regler. Även myndighet som inte är mkb-myndighet men som ändå kan 

beröras fö~e~lås få utökade möjligheter att påverka bedömningsprocessen. När det gäller 
~ ' . . 

projekt som kan antas få miljöeffekter i någon annan region föreslås att landskapsstyrelsen 
. ' ' 

skall vara den myndighet som ansvarar för kontakterna till berörda myndigheter. Detsam-

ma föreslås gälla beträffande kontakter från andra regioner angående projekt som utförs 

·där men som kan antas få miljöeffekter i landskapet. Slutligen innebär försfaget till ändring . 

dels ett förtydligande och dels en utökning av befogenheterna att inta närmare bestämmel

ser i landskapsförordning. Avsikten är att genom ändring av landskapsförordningen om . 

miljöberättelser oc~ miljökonsekvensbedömningar (33/95) komplettera listan över projekt·· 

som skall föregås av mkb, precisera den projektansvariges skyldighet att lämna uppgifter 

samt närmare definiera kriterierna för beslut om utförande av mkb i enskilda fall. 

3. Ikrafttriidelse- och övergångsbestämmelser 

Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt eftersom ändringsdirektivet skulle ha . 

varit genomfört den 16 mars 1999. Avsikten är att den planerade ändringen av mkb-'' 

förordningen skall ftirdigställas så att den kan träda i. kraft samtidigt som lagen. Enligt 
förslaget skall eventuella mkb-förfaranden som pågår när ändringen trädet i kraft slutföras.·. 

enligt de bestämmelser som gällde när förfarandet inleddes. 

4. Arendets beredning 

' ' ' 

. Förslaget har utarbetats som tjänstemannaberedning. 
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5. FiJrslagets verkningar 

Konsekvenserna av förslaget torde vara små eftersom det till största delen utgörs av 

förtydliganden av lagens gällande lydelse. Däremot kan den följande ändringen av mkb

förordningen ha vissa verkningar beroende på hur listan över projekt som kräver mkb 

kommer att kompletteras. 

DETALJMOTIVERING 

1 §. Inledande bestämmelser. Landskapsstyrelsen föreslår att man i lagen tydligt anger 

syftet med mkb. Detta syfte är underförs~tt i lagen så som den ser ut nu men genom det 

föreslagna tillägget uttrycks klarare vilka faktorer som skall beaktas samt att även effekter

na på samspelet mellan de olika faktorerna skall utredas och bedömas. Att detta syfte 

uttrycks klart i lagtexten förändrar inte på något sätt lagens definition av vare sig miljön 

eller miljökonsekvensbedömning. 

4 §. Beslut som skall föregås av miljökonsekvens bedömning. Landskapsstyrelsen har för 

avsikt att i landskapsförordning ange närmare kriterier för när utförande av mkb skall 

övervägas när det gäller projekt som inte räknas upp särskilt. I 5 § mkb-förordningen anges 

nu allmänna kriterier för sådana beslut och tanken är att dessa kriterier skall preciseras så 

att de mer överensstämmer med kraven i ändringsdirektivet. Mer konkreta kriterier gör det 

även lättare för dem som planerar projekt att förutse i vilka fall myndigheterna kommer att 

·överväga en mkb. Landskapsstyrelsen föreslår också att den projektansvarige skall höras 

innan beslut fattas i sådana ärenden. På detta sätt bereds den projektansvarige tillträde till 

···processen så tidigt som möjligt? vilket är viktigt speciel~t när det gäller mkb inför sådana 

.· projekt som inte anges särskilt i landskapsförordningen. 

9 §. Den projektansvariges funktion. Den projektansvarige är skyldig att till utredaren 

lämna alla uppgifter och handlingar som kan behövas för bedömningen. Landskapsstyrel

sen är av den åsikten att detta kan behöva preciseras och med anledning av det föreslås att 
) 

närmare bestämmelser enligt 9 § 1 mom. skall kunna intas i landskapsförordning. En sådan 

precisering är inte avsedd att begränsa de uppgifter och handlingar som kan krävas av den 

projektansvarige utan avsikten är endast att göra lagstiftningen tydligare. Dessutom finns 

i mkb-direktivet krav på en sådan precisering. 

9a §. Miljöpåverkan och projekt i andra regioner. Genom ändringsdirektivet preciseras 

reglerna för kontakter mellan medlemsstaterna vid bedömning av projekt som kan ha 

gränsöverskridande effekter. Reglerna i direktivet motsvarar i stort sett dem i Esbo-
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konventionen, de senare är dock ännu mer detaljerade. Enligt konventionen skall en eller 

flera ansvariga myndigheter utses för att handha de uppgifter som konventionen omfattar. 

Ansvarig myndighet kan - men behöver inte - vara samma myndighet( er) som har 

beslutsbefogertheter avseende ett projekt. Enligt förslaget skall landskapsstyrelsen vara 

ansvarig myndighet som avses i Esbo-konventionen och som sådan sköta kontakterna utåt 

nät det gäller projekt som utförs i landskapet och som kan ha effekter på miljön i någon 

annan region. På motsvarande sätt skall landskapsstyrelsen också ta emot information 

utifrån beträffande projekt som utförs inom någon annan region men som kan ha effekter 

på miljön i landskapet. Enligt ilirslaget skall utredaren så snart det står klart att ett projekt 

kan innebära effekter på miljön utanför landskapet informera landskapsstyrelsen om detta. 

V ad gäller den ansvariga myndighetens skyldigheter bedöms det inte nödvändigt att 

precisera dem i lagen utan det föreslås att dessa vid behov skall kunna anges i landskapsfö

rordnirig. De skyldigheter det gäller är främst att höra de som berörs i landskapet samt att 

vidarebefordi:a information. 

11 §. Avgränsningssammanträde. Ändringsdirektivet innehåller krav på.att den projektan

svarige skall ha möjlighet att få ett förhandsutlåtande från ansvarig myndighet om vilka 

uppgifter som kommer att krävas av honom/henne vid utförandet av miljökonsekvensbe

dömningen. Detta utlåtande skall kunna begäras redan före tillståndsansökan inlämnas. 

Innan den ansvariga myndighete1' yttrar sig skall den samråda med den projektansvarige . 

samt med aridra myndigheter.som kan vara b~rörda. Det här förfarandet passar inte riktigt 

in i landskapslagstiftningen eftersom tillstånd inte beviljas med stöd av mkb-lagen. · 

Landskapsstyrelsen finner det inte vara befogat att utvidga mkb-förfarandet utan anser att 

den projektansvarige har tillräckliga möjligheter att påverka processen i ett tidigt skede 

genom det informationsmöte och det avgränsmngssammanträde som föreskrivs i mkb- . 

lagen. Däremot ger inte lagen några uttryckliga möjligheter för andra berörda myndigheter ·· 

att ge sina synpunkter på ärendet i inle~ningsskedet av mkb-förfarandet. Enligt 10 § 3 

mom. skall sådana myndigheter som kan vara berörda eller som kan ha kännedom om 

något som kan vara viktigt för bedömningen informeras om beslut om att utföra mkb. För 

att uppfylla direktivets krav bör dessa myndigheter även ha rätt att yttra sig på avgräns

ningssammårifrädet. De förslag som framkommer där skall enligt 12 §beaktas då mkb:n 

utförs, dessutom skall protokollet från avgränsningssammanträdet enligt 20 § ingå i mkb:n 

som bilaga och därmed beaktas vid beslutsfattandet. 

14 §. Information om preliminär miljökonsekvensbedömning. Enligt paragrafens nu 

gällande lydelse skall berörda myndigheter informeras om att en preliminär mkb har 

upprättats. Ändringsdirektivet ställer emellertid högre krav än tidigare på samråd mellan 

olika myndigheter som kan vara berörda. För att uppfylla detta krav föreslås att paragra- .. 

fens 3 mom. ändras så att den preliminära mkb:n skall tillställas de myndigheter som kan 

vara berörda. 
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18 §. Utformningen av miljökonsekvensbedömningen. Enligt ändringsdirektivet krävs att 

de som berörs av ett projekt, inklusive berörda myndigheter, samt även allmänheten inte 

bara skall ha tillgång till själva mkb:n utan även den information som samlats in och som 

·ligger till grund för bedömningen. Allmänhet och berörda skall också ges möjlighet att ge 

sina synpunkter på denna information innan beslut fattas i ärendet. Genom att föreskriva 

att även all information som använts vid bedömningen skall ingå i mkb:n skulle man uppnå 

detta syfte eftersom informationen då också skulle ingå i den preliminära mkb:n som envar 

enligt 15 § får ·studera och yttra sig över. Landskapsstyrelsen anser det dock inte vara 

försvarbart i praktiskt hänseende att all information som samlas in skall ingå.i mkb:n utan 

föreslår att det till mkb:n skall fogas en fullständig förteckning över det material som 

använts. På så sätt har den som är intresserad möjlighet att ta del av informationen 

samtidigt som man inte riskerar att själva mkb-dokumentet antar orimliga proportioner. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 4 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 3 mom. och 18 § 2 mom. 

landskapslagen den 23 mars 1995 om miljökonsekvensbedömningar (28/95) samt 

fogas till lagens 1 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 9a § som följer: 

1 § 

Inledande bestämmelser 

Syftet med miljökonsekvensbedömning är att identifiera, beskriva och bedöma de 

direkta och indirekta effekter som ett projekt kan medföra dels på människor, djur, växter, 

mark, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kulturarv, dels på samspelet 

mellan dessa faktorer. 

4§ 

Beslut som skall föregås av miljökonsekvens bedömning 
Miljökonsekvensbedömning skall utföras av myndighet och läggas till gnmd för 

. beslut vilka särskilt angivits i landskapsförordning. Landskapsstyrelsen eller en kommun 

kan i ett enskilt ärende besluta att miljökonsekvensbedömning skall utföras. I landskapsfö~ 

rordning bestäms närmare om när utförande av miljökonsekvensbedörnning skall övervä

gas i andra fall än de som anges särskilt. Innan beslut fattas om utförande av miljökonse

kvensbedömning i enskilt ärende skall den projektansvarige ges möjlighet att yttra sig. 

9§ 

Den projektansvariges funktion 

Den projektansvarige skall till utredaren lämna uppgifter och handlingar som kan 

behövas för miljökonsekvensbedömningen. I landskapsförordning kan närmare anges vilka 

uppgifter och handlingar som den projektansvarige skall lämna. Om den projektansvarige 

eller annan på dennes uppdrag med stöd av 8 § 2 mom. utför del av arbetet med miljökon

sekvensbedömningen har utredaren rätt att bli fortlöpande underrättad om detta arbete. 
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9a § 

Miljöpaverkim och projekt i andra regioner 
Om ett projekt kan antas medföra en betydande påverkan på miljön i en annan region 

skall utredaren snarast informera landskapsstyrelsen som på e1forderligt sätt underrättar 

den behöriga myndigheten inom den region som berörs. Landskapsstyrelsen är ansvarig 

myndighet även när det gäller kontakter angående projekt som skall utföras i andra 

regioner men som kan antas medföra en betydande påverkan på miljön i landskapet. 

Landskapsstyrelsens skyldigheter enligt denna paragraf anges vid behov närmare 

landskapsförordning. 

11 § 

Avgränsningssammanträde 

Vid avgränsningssammanträde skall ordet fOras av utredaren, om inte landskapsstyrel

sen eller kommunen för visst fall bestämt annat. Vid sammanträdet skall utredaren ge en 

kort presentation av ärendet och ge förslag .till alternativ och konsekvenser som skall ingå 

i bedömningen. Därefter får de vilkas rätt eller fördel kan beröras av ärendet ställa frågor 

och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de 

myndigheter som informerats enligt 10 § 3 mom. har rätt att yttra sig i ärendet. 

14 § 

Information om preliminär miljökonsekvensbedömning 

Senast samtidigt med kungörelsen skall den preliminära miljökonsekvensbedömning

en tillställas myndigheter, som kan vara berörda eller som kan antas ha kännedom om fakta 

av någon betydelse för bedömningen. Samtidigt skall de informeras om tid och plats för 

granskningsutställning. 

18 § 

Utformningen av miljökonsekvensbedömningen 

Till huvuddokwnentet får fogas en eller flera bilagor. I bilagorna får bland annat 

finnas tekniska beskrivningar, bakgrundsmaterial om inventeringar och annat sådant. Till 

huvuddokumentet skall åtminstone fogas en fullständig förteckning över det material som 

använts vid utförandet av miljökonsekvensbedömningen. 
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Denna lag träder i kraft den 

Miljökonsekvensbedömning som pågår när denna lag träder i kraft skall slutföras 

enligt de bestämmelser som gällde vid inledningen av bedömningsförfarandet. 

Mariehamn den 29 april 1999 

Vicelantråd Roger Nordlund 

Föredragandeledrunot Gun Carlson 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar 

I enlighet med lagtingets beslut 

ändras 4 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 3 mom. och 18 § 2 mom. 

landskapslagen den 23 mars 1995 om miljökonsekvensbedömningar (28/95) samt 

fogas till lagens 1 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 9a § som följer: 

Gällande lydelse 

1 §. Inledande bestämmelser 

(nytt moment) 

4 §. Beslut som skall föregås av miljö

konsekvensbedömning 

Miljökonsekvensbedömning skall 

utföras av myndighet och läggas till 

grund för beslut vilka särskilt angivits i 
landskapsförordning. Landskapsstyrelsen 

eller en kommun kan i ett enskilt ärende 

besluta att miljökonsekvensbedömning 

skall utföras. 

Föreslagen lydelse 

1 §. Inledande bestämmelser 

Syftet med miljökonsekyensbedöm

ning är att identifiera,, beskriva oc.l!J& 
dQma de direkta och indirekta effekter 

som ett projekt kan medföra dels på män

niskor. cijur. växter, mark, vatten. luft, 

klimat~ ~ materiella tillgångar 
och kulturarv, dels på srunspelet mellan 

g~ssa faktorer._ 

4 §. Beslut som skall föregås av miljö

konsekvensbedömning 

Miljökonsekvensbedömning skall 

utföras av myndighet och läggas till 
grund för beslut vilka särskilt angivits i 
landskapsförordning. Landskapsstyrelsen 

eller en kommun kan i ett enskilt ärende 

besluta att miljökonsekvensbedömning 

skall utföras. I landskapsförordning be: 

stäms närmare om när utförande av ml:: 
ijökonsekyensbedömning skall övervägas 

i andra fall än de som anges särskilt. In
nan beslut fattas om utförande av miijö

konsekvensbedömning i enskilt är~ 
skall gen projektansvarige ges möjlighet 
att yttra sig_. · 
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9 §. Den projektansvariges funktion 

Den projektansvarige skall till utre

daren lämna alla uppgifter och handlingar 

som kan behövas för miljökonsekvensbe

dömningen. Om den projektansvarige 

eller annan på dennes uppdrag med stöd 

av 8 § 2 mom. utför del av arbetet med 

· miljökonsekvensbedömningen har utre

daren rätt att bli fortlöpande underrättad 

om detta arbete. 

(ny paragraf) 

11 §. Avgränsningssamrnanträde 

Vid avgrärtsningssammanträde skall 

ordet föras av utredaren;· om inte land

skapsstytelsen eller kommunen för visst 

fall bestämt annat. Vid sammanträdet 

. skall utredaren ge en kort presentation av 

ärendet och ge förslag till alternativ och 

9 §. Den projektansvariges funktion 

Den projektansvarige skall till utre

daren lämna uppgifter och handlingar 

som kan behövas för miljökonsekvensbe" 

dömningen. I landskapsförordning kan 

nännare anges vilka uppgifter och hand

linfjar som den projektansvarige skall 

lämna. Om den projektansvarige eller 

annan på dennes uppdrag med stöd av 8 § 

2 mom. utför del av arbetet med miljö

konsekvensbedömningen har utredaren 

rätt att bli fortlöpande underrättad om 

detta arbete. 

9a §. Miljöeffekter och projekt i andra 

regioner 

Om ett projekt kan antas medföra en 

betydande påverkan på miljön i en annan 

region skall utredaren snarast informera 

landskapsstyrelsen som på erforderligt 

sätt underrättar den behöriga myndighe

ten inom den region som berörs. Land

skapsstyrelsen är ansvarig myndighet 

även när det gäller kontakter angående 

projekt som skall utföras i andra regioner 

men som kan antas medföra en betydan

de påverkan på miljön i landskapet. 

Landskapsstyrelsens skyldigheter enligt 

denna paragraf anges vid behov närmare 

i landskapsförordning. 

11 §. Avgränsningssammanträde 

Vid avgränsningssammanträde skall 

ordet föras av utredaren, om inte land

skapsstyrelsen eller kommunen för visst 

fall bestämt annat. Vid sammanträdet 

skall utredaren ge en kort presentation av 

ärendet och ge förslag till alternativ och 



konsekvenser som skall ingå i bedöm

ningen. Därefter får de vilkas rätt eller 

fördel kan beröras av ärendet ställa :frågor 

och ge förslag till vilka alternativ och 

konsekvenser som bör ingå i bedömning

en. 

14 §. Information om pre/iminä~ miljö

. konsekvensbedömning 

Senast samtidigt med kungörelsen 

skall myndigheter, som kan vara berörda 

eller som kan antas ha kännedom om fak

ta av någon betydelse för bedömningen, 

informeras om att preliminär miljökonse

kvensbedömning är upprättad san1t om 

tid och plats för granskningsutställning. 

18 §. Utformningen av miljökonsekvens

bedömningen 

Till huvuddokumentet tar fogas en 

. eller flera bilagor. I bilagorna får bland 

annat finnas tekniska beskrivningar, bak

grundsmaterial om inventeringar och an

nat sådant. 
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konsekvenser som skall ingå i bedöm

ningen. Därefter får de vilkas rätt eller 

fördel kan beröras av ärendet ställa :frågor 

och ge förslag till vilka alternativ och 
konsekvenser som bör ingå i bedömning

en. Även de myndigheter som informe

rats enligt 10 § 3 mom. har rätt att yttra 
sig i ärendet. 

14 §. Information om preliminär miljö

konsekvensbedömning 

Senast samtidigt med kungörelsen 

skall den preliminära miijökonsekvens

.bedömningen tillställas myndi~heter, 

som kan vara btirörda eller som kan antas 

ha kännedom om fakta av någon betydel

se för.bedömningen. Samtidigt skall de 

infonneras om tid och plats för gran.sk-

. ningsutställning, 

18 §. Utformningen av miljökonsekvens

bedömningen 

Till huvuddokumentet far fogas en 

eller flera bilagor. I bilagorna far bland 

annat finnas tekniska beskrivningar, bak

grundsmaterial om inventeringar och an

nat sådant. Till huyuddokumentSit skall 

åtminstone fo~as en fullständig förte~ -

ning över det material som använts vid 

utförandet av miljökonsekyensbedöm

mngen. 




