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IED-Statusrapporter

Vägledning om statusrapporter NV Rapport 6688, juli 2015.
övrigt gäller som förut.
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Vad är en statusrapport?
• Alla som bedriver eller avser bedriva en industriutsläppsverksamhet (IED) ska upprätta en
statusrapport. Undantaget är om det endast är liten risk för att verksamheten ska medföra
en föroreningsskada. T.ex. om miljö- och hälsofarliga ämnen inte används eller kommer att
användas.
• En statusrapport redovisar de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom
området där verksamheten bedrivs eller avses bedrivas.
• Mark- och grundvattenmätningar som visar föroreningsstatus av relevanta miljö- och
hälsofarliga ämnen som används eller kommer att användas.
• Statusrapporten är underlag för att bedöma om verksamheten orsakat en betydande
förorening av mark eller grundvatten och om efterbehandlingsåtgärder behöver vidtas vid
verksamhetens nedläggning. Området ska då återställas till det skick det hade enligt
statusrapporten. Därför ska rapporten innehålla tillräcklig information så att en jämförande
utredning kan göras vid nedläggningen av verksamheten.
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Statusrapporter, när?
• Normalt sett görs en statusrapport bara vid ett tillfälle! Om ändring av verksamheten så att
t.ex. nya miljö- och hälsofarliga ämnen börjar användas eller risken för förorening ökar så
kan en kompletterade eller ny statusrapport behövas.
• Senast fyra år efter att BAT-slutsatser offentliggjorts för huvudverksamheten.
• Statusrapport ska upprättas senast i samband med ansökan om tillstånd (IUF kap 24 § ).
Även bestämmelser i MB 22 kap 1§ första stycket 7- som handlar om vad en
tillståndsansökan ska innehålla
• Verksamheten kan välja att göra en statusrapport eller bedöma om det behövs en
statusrapport tidigare och redovisa till tillsynsmyndigheten. Myndigheten kan då inte
förelägga om kompletteringar.
• Om en VU inte upprättar en statusrapport så är det inte straffsanktionerat eller belagt med
miljösanktionsavgift! Troligen miss i MB 29:8§ punkt 4. Idag föreskrifter med stöd av 9 kap
5§ men i IUV 1:1 pkt 2 med stöd av 10 kap 21§ MB. Det går att förelägga om att upprätta
en statusrapport om det inte gjorts i tid efter BAT-slutsatser offentliggjorts.
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Till vem ska en VU lämna in statusrapporten?
• I samband med tillståndsansökan ska den ges in till
tillståndsmyndigheten även om den lämnats in tidigare till
tillsynsmyndigheten.
• I annat fall till tillsynsmyndigheten.
• En VU som vet att den har en stor prövning framför sig kan lämna
in en statusrapport till tillsynsmyndigheten före en
tillståndsprövning.
• Myndigheten ska inte ”godkänna” en statusrapport. Däremot är
det lämpligt att svara att den kommit in och registrerats och att
myndigheten inte tänker begära ytterligare kompletteringar.
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Handläggning av statusrapport
• Om statusrapporten inte uppfyller kraven i 1 kap 23 § IUF så ska
myndigheten förelägga om kompletteringar.
Vilka är kraven?
23 § Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet
ska för kontrollen av sådana föroreningar i mark och grundvatten som har
samband med verksamheten se till att det finns en skriftlig rapport
(statusrapport) som redovisar
1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det
område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas,
2. hur området används när statusrapporten upprättas,
3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och
4. mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området.
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Handläggning av statusrapport
Det finns inget krav på t.ex. antalet provpunkter. Bara att provtagningen
omfattar både mark och grundvatten. Grundvatten bör analyseras flera
gånger under ett år. Relevanta ämnen ska analyseras alternativt
samlingsparametrar.
Statusrapport vid prövning
• För att meddela tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för A-eller Banläggningar som omfattas av IUF ska det finnas en statusrapport som
uppfyller kraven i IUF (1 kap 23§) eller ett beslut från bolaget med
dokumenterat underlag för att statusrapport inte behövs.
• En tillståndsansökan får inte kungöras förrän statusrapporten är
komplett.
• Eftersom statusrapporten inte är ett villkor, utan ska vara en del av
ansökan anser NV att en delegering eller prövotid är tveksamt ur juridisk
synpunkt.
Frågan om statusrapport måste därför behandlas och klargöras redan i
samrådet!
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Handläggning av statusrapport
Dokumentation och förvaring
• Grunderna för VUs beslut att inte upprätta statusrapport ska dokumenteras
med utförliga skäl och lämnas in till behörig myndighet, i detta fall
tillsynsmyndigheten.
• Tillsynsmyndigheten ska registrera och förvara inkomna statusrapporter.
• Lämpligen också bekräfta och registrera Vus beslut om att en statusrapport
inte behöver upprättas.
• Statusrapporter som lämnas in i samband med prövning nämns inte av NV.
Men det är lämpligt att tillsynsmyndigheten registrerar och förvarar även
dessa så att de kan hittas om verksamheten läggs ner. Detta gäller även VUs
beslut och redogörelse för varför statusrapport inte behövs.
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Statusrapport - Utredningar i Sverige dag
• Tillvägagångssättet för att ta fram statusrapporter liknar
vedertagna metoder
• Krav på noggrannhet och redovisning är höga vid framtagandet av
en statusrapport
• Man behöver även förutse risken för framtida förorening samt av
vilka ämnen
• Omfattar endast mark och grundvatten på det område där
verksamheten drivs eller kommer att drivas

• Det ligger i VUs intresse att göra en ordentlig kartläggning av
status på mark och grundvatten
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Statusrapport - Utredningar i Sverige dag
• När en statusrapport ska göras är det viktigt att tillsynsmyndigheten agerar
och är stödjande för VU. Statusrapportens olika steg bör göras i dialog med
tillsynsmyndigheten. Detta gäller även vid samråd inför prövning!
• Tänk på att det tar minst ett år att göra en statusrapport eftersom
grundvattenmätningar bör göras flera gånger under ett år.
• Se till att få med alla miljö- och hälsofarliga ämnen kartläggningen. Råvaror
(fasta, flytande), produkter, bränslen, avfall. Samt de nya ämnen som
kommer att användas!
• Om det är en riskklass 1 eller 2 enligt MIFO så bör även gamla föroreningar
undersökas, bildade ämnen (dioxin) och t.ex. sediment. Dessa undersökningar
behöver/bör inte ingå i statusrapporten. Ekonomisk fördelaktigt att göra
samtidigt.
• Om VU har ett aktivt arbete när det gäller förorenade områden så blir
Statusrapporten en biprodukt av pågående arbete!
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Djurhållning enl MPF 2:1§, (fjäderfä och
svin)
• Det finns inget generellt undantag! Varje verksamhet måste gå igenom de
olika stegen.
• Bedömningen omfattar bara IED-djurhållningen (byggnader, anläggningar i
anslutning till den). Inte andra byggnader, områden för ev. nötkreatur eller ev.
jordbruk med åkrar, maskinhallar, förvaring av bekämpningsmedel eller diesel.
• Bara miljö- och hälsofarliga ämnen ska tas med.
- Hur sker rengöring/sanering mellan djuromgångar?
- Uppvärmning?
• Sanering vid t.ex. salmonellautbrott. Ska det tas med eller ska man ställa krav
så att omgivningen inte blir förorenad när utbrottet är ett faktum?
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Hur tar man fram en statusrapport?
Steg 1-3: Identifiera relevanta farliga ämnenutreda om statusrapport krävs.
Efter respektive steg tas ställning till om en statusrapport krävs. Om VU på ett
övertygande sätt kan visa att en statusrapport inte behövs ska VU fatta ett beslut där
skälen framgår. Beslutet lämnas till tillsyns- eller tillståndsmyndigheten. Myndigheten
kan begära komplettering om underlaget inte är tillräckligt. Myndigheten bör bekräfta
bedömningen och registrera att en statusrapport inte behövs! Detta kan göras t.ex. i
samrådsskedet eller vid tillsyn efter ett offentliggörande av slutsatser.

Steg 4-7: Utredning och undersökning av
anläggningsområdet
OBS! Detta kan ta > ett år! Grundvattenprovtagningar vid flera tillfällen

Steg 8: Upprätta själva dokumentet – vilka
uppgifter som ska ingå
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Bedömning av liten risk
Vid bedömning av risk ska följande beaktas:
1)

För det första mängderna av miljö- och hälsofarliga ämnen. Om mycket
små kvantiteter används, produceras eller släpps ut inom området där
verksamheten bedrivs är föroreningsrisken sannolikt obetydlig för
ändamålet med en statusrapport.

2)

För det andra måste statusrapporterna beakta områdets mark- och
grundvattenegenskaper, samt även egenskapernas inverkan på risken
för förorening av mark och grundvatten.

3)

För det tredje, när det gäller befintliga verksamheter, kan deras
egenskaper beaktas om de är sådana att det i praktiken är omöjligt att
förorening kan uppstå.
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Steg 1: Identifiering av farliga ämnen som
för närvarande eller i framtiden används,
produceras eller släpps ut vid anläggningen
• Ta fram en lista över alla de miljö- och hälsofarliga ämnen
som hanteras nu eller i framtiden inom anläggningsområdet.
Använd den förteckning som ska finnas enligt
egenkontrollen!
• Fokus på metaller och svårnedbrytbara, hälso- och
miljöfarliga organiska ämnen.
• Om listan blir tom, dvs om det inte förekommer några miljöoch hälsofarliga ämnen, ska VU dokumentera och fatta
beslut om att statusrapport inte krävs! Skälen ska anges i
beslutet.
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Steg 2: Identifiera ämnen som har potential att orsaka
förorening i mark och grundvatten
• Utifrån listan som upprättades i steg 1, fastställs den potentiella
föroreningsrisken för varje hälso- och miljöfarligt ämne –
inneboende egenskaper
• Ämnen som inte bedöms kunna förorena undantas från det
fortsatta arbetet. Motivering krävs.
• Om listan blir tom, fattar VU beslut om att statusrapport inte
behövs!
• Om statusrapport ska tas fram ska det tydligt framgå på vilka
grunder ämnen inkluderas eller undantas från fortsatt arbete.
Ämnen som tas med ska medföra risk för föroreningsskada!
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Steg 3: Bedömning av den
verksamhetsspecifika föroreningsrisken
• För varje ämne från steg 2 – bedöms föroreningsrisken utifrån
nuvarande och ansökta förutsättningar/verksamhet
• Ämnen som inte riskerar att medföra föroreningsskada vid ett
eventuellt utsläpp undantas det fortsatta arbetet
• Vid bedömningen beaktas mängden av miljö-och hälsofarliga ämnen
som hanteras, produceras eller släpps ut varje år. Risk för
kontinuerliga läckage ska också beaktas. Invallningar av stora
cisterner är inte skäl till att undanta dessa ämnen.
• Om det är uppenbart att det inte finns någon föroreningsrisk fattar
VU beslut om att statusrapport inte krävs!
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Exempel på beslut att inte upprätta en statusrapport
VU listar vilka ämnen som används, vilka mängder och
försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning till mark och
grundvatten. Steg1-3.
”Då det av steg 3 framgår att de potentiellt miljöfarliga ämnen
som används i verksamheten hanteras i så liten mängd och/eller på
ett sådant sätt att en att en spridning till mark av vatten i området
kan uteslutas bedöms vidare kartläggning av ämnenas farlighet
inte behövas.
Vad gäller ammoniak förekommer denna aldrig i koncentrerad
form utan späds ut i luft redan vid avgång från gödsel och djur för
vidare spädning i ventilation och omgivande luft.
Beslut om att statusrapport inte behövs
Bolaget beslutar med ledning av ovanstående utredning att en
statusrapport inte behöver upprättas för området.
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Steg 4: Områdets nuvarande och framtida
användning samt historik
• Avgör vilka av de relevanta miljö- och hälsofarliga ämnena
som redan kan finnas i mark och grundvatten på området till
följd av den verksamhet som bedrivits hittills.
• Sammanfaller områden som kan vara förorenade med
potentiella framtida utsläppspunkter? Eller risk för
förorening genom kemikaliehantering.
• En ev. provtagning kan behöva omfatta både områden som
kan ha blivit förorenade och områden som kan komma att
förorenas.

19

Steg 5: Områdets egenskaper och omgivande
verksamheter
• En bedömning av var i mark eller grundvatten miljö- och
hälsofarliga ämnen kan påträffas efter utsläpp
• Sammanställning av information om förhållandena på
platsen
– Topografi och markyta
– Geologi och hydrogeologi, bedömning av trolig
spridningsriktning
– Konstgjorda spridningsvägar, tex ledningsgravar
– Omgivande markanvändning, potentiell spridning till
platsen
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Steg 6: Beskrivande bild av var föroreningar kan
påträffas på området och vad som kan påverkas
• Beskriver platsen, omfattning av historisk förorening och potentiella
framtida utsläpp
• Här infogas text som beskriver mark- och grundvattenförhållanden,
föroreningskällor, potentiella spridningsvägar exv. ledningsgravar och
vad som kan exponeras för föroreningen
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Steg 7: Miljöteknisk undersökning
• Otillräcklig information - miljöteknisk undersökning

• Undersökningarna ska göras utifrån i Sverige vedertagen metodik.
• VU och myndigheten rekommenderas att kommunicera strategi och
omfattning.
• Om tidigare undersökningar används ska de sammanställas för att beskriva
föroreningssituationen. Behövs kompletteringar? Områden? Ämnen?
• Provtagningsstrategi: slumpmässig, riktad eller båda. Höga krav på att
resultatet speglar den faktiska föroreningssituationen
• Vägledningar för miljötekniska undersökningar: www.naturvardsverket.se
och Svenska Geotekniska föreningen www.sgf.net

22

Steg 8: Upprättandet av statusrapporten
• Sammanfatta (inte återge) alla insamlad information från steg 1-7.
• I statusrapporten ska föroreningstillståndet i mark och grundvatten
framgå. En korrekt och tydlig beskrivning av vilka uppgifter som har
använts för att fastställa tillståndet i marken och grundvatten ska
redovisas.
• Lätt att förstå och bestå av sammanfattande och beskrivande
uppgifter. Utförligare uppgifter och rådata i bilagor.
• I en planritning ska provtagningspunkter för jord och grundvatten
tydligt framgå. Grundvattenpunkterna ska användas vid de
periodiska kontrollerna så de måste vara tydligt markerade även i
fält. Så att de inte blir skadade!
• I sin helhet inkludera, relevanta tekniska data (mätningar,
kalibreringsresultat, analysstandarder, ackrediteringar, kartor,
koordinater från inmätningar och avvägningar,
provtagningsprotokoll, etc.) så att en likvärdig undersökning
möjliggörs vid nedläggningen.
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Exempel på vad en statusrapport inte ska
innehålla och andra brister
• Beskrivning av utsläpp till vatten, reningsanläggningar,
kontrollprogram, mätningar i recipienten, miljöeffektbeskrivningar,
släckvattenutredningar etc.
• Provtagning bara av ämnen som inte används t.ex. dioxiner, metaller
(vilka kan ingå i en miljöteknisk markundersökning) men saknar analys
av de miljöfarliga ämnen som används eller kommer att användas.
• Det saknas provtagningar och analyser av mark och grundvatten.
• En statusrapport upprättas trots att det inte behövs vid genomgång av
de tre första stegen. Det är bättre att fatta beslut om att en
statusrapport inte behöver upprättas.
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Exempel på innehåll i en statusrapport
SAMMANFATTNING
BAKGRUNDSINFORMATION
Områdeshistorik - beskrivning av tidigare samt nuvarande miljöfarliga verksamhet
Beskrivning av hur området används vid upprättandet av statusrapporten, ex om området
utgörs av industrimark, handelsområde, är opåverkat av mänsklig aktivitet (jungfrulig mark)
Identifiering av relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen som för närvarande används eller
produceras av verksamheten enligt tillståndet (eller som sannolikt kommer att användas eller
produceras i framtiden) som kan utgöra mer än liten risk för förorening
Identifiering av eventuella källor till historisk förorening

Identifiering av källor som kan orsaka förorening i framtiden
Beskrivning av förhållandena på området bl.a. topografi, typ av jordart, geohydrologi och
spridningsvägar samt föroreningar i mark och grundvatten från tidigare verksamheter

Beskrivande text och eller modell av området där verksamheten bedrivs
Granskning och sammanfattning av tidigare rapporter, med rapportreferenser
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MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

Provtagning
Grund för provtagningsstrategi
Motivering till utformandet av undersökning med syfte att beräkna föroreningsmängden
samt volymen förorenad jord
Uppgifter om provtagningsstrategi för grund- och ev. ytvatten
Motivering för antal provpunkter, avstånd mellan punkter och layout för rutnät och
provtagningsmönster
Begränsningar som gäller för placering av provpunkter och undersökningsdata
Metoder som används vid sondering, borrprovtagning, provgropsgrävning etc.
Uppgifter om provtagning såsom platser, djup och frekvenser
Tillvägagångssätt för att samla in, förvara och transportera prover till laboratorium
Beskrivning av vald kvalitetsnivå som använts (SGF rapport 2:2013 eller senaste utgåva)
Kritiska moment ur kvalitets- och miljösynpunkt samt hur dessa hanteras
Analys
Val av analysparametrar med motivering
Beskrivning av analysmetoder (inklusive rapporteringsgränser och mätosäkerheter), med
hänvisning till relevanta ackrediteringar (om tillgängligt) eller beskrivning av vilka andra
valideringar som görs med avseende på analysernas
tillförlitlighet
Redogörelse för vilka parametrar som analyseras på prover från respektive punkt och
provtagningsmedia
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REDOVISNING AV UTREDNINGSRESULTAT

Beskrivning av markförhållanden på området, samt grundvattenförhållanden
Illustration som visar jordlager och nivåer för grundvatten på området
Sammanfattande tabeller över kemiska analyser och provtagning

Föroreningarnas omfattning: beskrivning av typ, karaktär och rumslig fördelning av
föroreningar samt föroreningskoncentrationer och volymer. Karta över föroreningssituationen
redovisas i koordinatsystem SWEREF 99
(nationellt eller lokalt) samt höjdsystem RH 2000 eller andra standardiserade koordinatsystem.
Redovisning av representativa halter för enskilda föroreningar och valda jämförvärden.
Utvärdering av resultat av undersökningsdata mot den beskrivande bilden av området
Beskrivning av hur resultaten verifierats, statistiskt eller på annat sätt
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BILAGOR TILL RAPPORTEN

Referenser/underlag med avseende på områdeshistoriken
Relevanta situationsplaner över området där verksamheten bedrivs (visar gränser och viktiga
delar av verksamheten), flygfoton, fotodokumentation av alla provpunkter, byggnader,
anläggningar m.m.
Situationsplan över ledningar och ledningsgravar i mark

Provtagningsplan enligt SGF:s standard (rapport nr 2:2013 eller senaste utgåva)
Fältprotokoll som beskriver fältarbeten och fältobservationer, borrhål, provgropar och
grundvattenrör eller annan installerad utrustning för provtagning, vilka prover som lämnas in för
analys
Relevant kvalitetssäkring - detta kan innefatta ackrediteringar av personal, kalibrering av
fältinstrument, laboratoriets certifieringar
Analysrapporter, inklusive relevanta analysstandardmetoder samt rapporteringsgränser och
mätosäkerheter
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Deponier
• Inget generellt undantag från att upprätta statusrapport
• Deponier knutna till en annan industriutsläppsverksamhet ska omfattas
av dess statusrapport.
• Statusrapporten gäller för marken och grundvattnet under och runt
deponin.
• Inga BAT-slutsatser kommer att upprättas för deponier eftersom tekniska
krav finns i deponidirektivet. Om en deponi är huvudverksamheten
kommer det att krävas att en statusrapport ska upprättas endast inför
eller i samband med en tillståndsansökan eller ansökan om
ändringstillstånd.
• Bestämmelserna i deponeringsdirektivet och deponeringsförordningen är
utformade i syfte att förebygga och förhindra spridning av föroreningar
till mark och vatten utanför deponins område. Den provtagning som är
föreskriven i deponeringsbestämmelserna är inriktad på förekomst av
förorening i yt- och grundvatten.
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Deponier
• Den rapporterings- och provtagningsskyldighet som är föreskriven i
nuvarande deponeringsförordning och föreskrifter är inte ensamt
tillräcklig vid utformningen av en statusrapport, men ska enligt
Europeiska kommissionens riktlinjer för statusrapporter kunna tjäna som
ledning vid utarbetandet.

• Provtagningsstrategier vid upprättande av statusrapport bör inriktas på
de identifierade relevanta miljö- och hälsofarliga ämnena i förhållande till
sannolikheten för förorening av marken eller grundvattnet. För deponier
kan dessa ämnen vara många. Vilken provtagning som är nödvändig
kommer att variera från fall till fall. Oftast fler ämnen än ordinarie
kontoll.
• OBS varning! Undvik att borra genom bottentätningar och naturliga
barriärer vid undersökningar.
• Efter sluttäckning och efterbehandlingsfas ska området uppnå den status
som området hade när statusrapporten upprättades.
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Ansvarsbestämmelserna och
skäligheten enligt 10 kap MB
Gäller samtidigt!
• Mer långtgående krav i 10 kap MB. Kraven utifrån
nuvarande lagstiftning inskränks inte.
• Många av IED-anläggningarna är riskklass 1- objekt
därför görs lämpligen t.ex. sedimentundersökningar i
samband med statusrapporten.
• Om VU bedriver ett aktivt arbete när det gäller
markundersökningar så blir Statusrapporten en
biprodukt. Att området är välundersökt underlättar
också vid exploatering, t.ex. ledningsdragningar, nya
anläggningsdelar.

31

Periodiska kontroller
21 § Den som bedriver en industriutsläppsverksamhet ska utföra periodiska kontroller av mark
och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs. Kontrollerna ska avse de ämnen
som förekommer i verksamheten och som riskerar att medföra en föroreningsskada.
22 § Kontroller enligt 21 § ska genomföras
1. första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatser offentliggjordes första gången, och
2. därefter minst en gång vart femte år av grundvatten och minst en gång vart tionde år av
mark. Kontrollerna får ske mer sällan, om en systematisk bedömning av föroreningsrisken enligt
6 § första stycket förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll visar att
kontroller inte behövs eller att kontroller kan genomföras med andra tidsintervall.

• Vart femte år för grundvatten. Lämpligen i samma rör och samma
analyser som i statusrapportens undersökningar. Dessa kan oftast läggas
in i kontrollprogrammet för en anläggning.
• Minst en gång vart tionde år för markundersökningar. Bör separeras från
ordinarie kontrollprogram.

32

Litteraturtips
• NV:s rapport nr 4310 och 4311 Vägledning för miljötekniska
undersökningar (strategi resp fältarbete)
• NV:s rapport nr 4667 Rätt datakvalitet- Vägledning i
kvalitetssäkring vid miljötekniska undersökningar
• SGF:s rapport nr 1:2004 Fälthandbok- miljötekniska
undersökningar (el senaste utgåva)
• Hållbar sanering rapport nr 5888 Provtagningsstrategier för
förorenad jord
• Hållbar sanering rapport nr 5932 Metodik för statistisk
utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord
• NV:s rapport nr 4918 Metodik för inventering av förorenade
områden – bedömningsgrunder för miljökvalitet –
vägledning för insamling av underlagsdata
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Statusrapporter
23 § Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska för kontrollen
av sådana föroreningar i mark och grundvatten som har samband med verksamheten se till att
det finns en skriftlig rapport (statusrapport) som redovisar
1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten
bedrivs eller avses att bedrivas,
2. hur området används när statusrapporten upprättas,
3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och
4. mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området.
En statusrapport krävs dock inte om risken är liten för att verksamheten medför
föroreningsskada inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas.
24 § Om det krävs en statusrapport enligt 23 §, ska den upprättas senast i samband med att
1. den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten ansöker om tillstånd för den, eller
2. huvudverksamheten för första gången omfattas av huvudslutsatser, om verksamheten
omfattas av ett tillstånd och det inte finns någon upprättad statusrapport.
Om en statusrapport upprättas enligt första stycket 2, ska den ges in till tillsynsmyndigheten
senast fyra år efter slutsatsernas offentliggörande.
En bestämmelse om att en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla en statusrapport finns i
22 kap. 1 § första stycket 7 miljöbalken.
25 § Om tillsynsmyndigheten finner att en statusrapport som har upprättats enligt 24 § första
stycket 2 inte uppfyller kraven i 23 §, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att
avhjälpa bristen.
26 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad en statusrapport ska innehålla.
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