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Samrådsrutin med Länsstyrelsen vid bildande 
av kommunalt områdesskydd   

Initial kontakt med Länsstyrelsen 
Kommunen ska enl. 25 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. samråda med Länsstyrelsen innan beslut fattas. Det är dock viktigt 
att vi redan i ett tidigt skede har kännedom om pågående skyddsarbete. Så fort ni har 
bestämt er för att arbeta med områdesskydd så kontakta vår samordnare Christer 
Persson (christer.persson@lansstyrelsen.se). Han kommer då ge er en 
kontaktperson för den fortsatta dialogen med Länsstyrelsen.  
 
Kontaktpersonen lägger in det tilltänkta området i den nationella databasen 
VicNatur. För detta måste kommunen tillhandahålla viss grundläggande info om 
området (särskild blankett) och en shape-fil med tilltänkt avgränsning för området 
som avses skyddas (detta kan vara en preliminär avgränsning som senare ändras). 
Koordinatsystemet bör vara SWEREF 99TM.  
Internt Länsstyrelsen: Kontaktpersonen lägger in objektet i VicNatur med status ”Utredning” 
(viktigt för att det ska ramla in i webbgis)  
 
Kontaktpersonen kan skicka ett gott exempel att utgå ifrån och i viss utsträckning 
bistå med råd och upplysningar men eftersom Länsstyrelsen är besvärsinstans för 
kommunala områdesskydd är Länsstyrelsen förhindrad att engagera sig djupare i den 
specifika skyddsprocessen. Därför ska Länsstyrelsen inte heller vara remissinstans i 
ärendet. 
 
Finansiering 
Kommunen kan beviljas upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att 
köpa mark eller betala intrångsersättning till markägare. Om kommunen själv är 
markägare kan bidrag utgå för marknadsvärdeminskningen på fastigheten. 
Kommunala naturreservat är ett av de områden som är prioriterade från 
Naturvårdsverket sida. 
 
Ansökan om markåtkomstbidrag lämnas till Länsstyrelsens kontaktperson, som med 
ett till- eller avstyrkande skickar ärendet vidare till Naturvårdsverket för beslut. För 
att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska kunna ta ställning till ansökan krävs att 
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man kommit en bit in i processen och kan ange områdets avgränsning, syfte och skäl 
med reservatet samt ge en beskrivning av områdets värden. Mer exakt vad ansökan 
ska innehålla beskrivs i Naturvårdsverkets vägledning (se Viktiga lästips). Beviljade 
medel utbetalas först när områdesskyddet är beslutat. 
Internt Länsstyrelsen: Om ansökan tillstyrks ser kontaktpersonen till att status i VicNatur 
ändras till ”Förslag” och meddelar NV på epost. 
 
Kommunen kan även söka s.k. LONA-bidrag för själva arbetet med att bilda 
områdesskyddet. (se Viktiga lästips). 
 
Värdering, förhandling och andra beställningstjänster 
Om bidrag till markåtkomst beviljats, får kommunen på Naturvårdsverkets 
bekostnad anlita oberoende konsultbolag för värderings- och förhandlingstjänster. 
Beställning av konsulttjänster sker skriftligen med stöd av Naturvårdsverkets 
avropsavtal (förmedlas genom kontaktpersonen på Länsstyrelsen). Avrop ska 
registreras av kontaktpersonen på Länsstyrelsen i VicNatur. Det är mycket viktigt 
att kommunen tar del av och följer beställningsinstruktionerna i Naturvårdsverkets 
avropsavtal. Värdering resp. förhandling ska ske av olika konsultbolag.  
Internt Länsstyrelsen: Kontaktpersonen tillhandahåller all information, kom ihåg att 
informera om avropsordning mm. Kontaktpersonen registrerar avropet i VicNatur. 
 
Inmätning av områdeskyddets gränser 
Områdets gränser ska mätas in och märkas ut i fält. Ibland behövs också utredning 
om markägarförhållanden. Beställning/genomförande av och kostnader för 
inmätning, utmärkning och eventuell fastighetsutredning är inte Länsstyrelsen 
involverad i utan kommunen ansvarar för det själv. 
 
Upphävande av andra skydd 
Om kommunenen bildar områdesskydd som överlappar äldre förordnanden bör de 
äldre skydden i vissa fall upphävas. Det kan t.ex. handla om landskapsbildskydd eller 
naturminnen. Det är dock bara Länsstyrelsen som kan upphäva sådana förordanden. 
Kontaktpersonen på Länsstyrelsen bör i tidigt skede informeras om detta skulle bli 
aktuellt. Internt Länsstyrelsen: Kontaktpersonen ansvarar för att förordnandet upphävs. 
 
Formellt samråd 
Det formella samrådet sker genom att ett färdigt och genomarbetat förslag till beslut 
och skötselplan skickas till Länsstyrelsen, vilket i de flesta fall är lämpligast innan 
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handlingarna går ut på remiss. Efter granskning av främst formella krav på 
handlingarna svarar Länsstyrelsen med ett samrådsyttrande. 
 
När beslutet har fattats 
När en kommun har fattat beslut om områdesskydd ska Länsstyrelsen registrera 
beslutet i Naturvårdsregistret inom tio arbetsdagar från den dag då beslutet delgivits 
Länsstyrelsen (NFS 2015:1). När beslutet fattats skall kommunen därför snarast 
skicka beslutet till Länsstyrelsens samordnare (christer.persson@lansstyrelsen.se) 
för registrering. 
 
Följande uppgifter behövs: 

• Inskannat underskrivet beslut/protokollutdrag inklusive skötselplan och 
övriga bilagor. 

• Uppgift om datum för kungörelse 
• Naturreservatets slutgiltiga gräns i så god kvalité som möjligt (i form av en 

shape-fil). Koordinatsystemet bör vara SWEREF 99TM, om annat ska det 
anges. Om inmätning sker i ett senare skede får kommunen gärna 
komplettera med denna kvalitetssäkrade gräns när inmätning skett. 

• Gränser (shape-fil) för eventuella tillträdesförbud (fågelskydd, sälskydd) 
eller skogsbruksförbud inom reservatet. 

• Gränser (shape-fil) för skötselområdesindelningen. 
Internt Länsstyrelsen: Områdesskyddssamordnaren skickar ett formellt svar till kommunen om 
att beslutet tagits emot och registrerar beslutet i naturvårdsregistret. 
 
Kungörelse  
Sen en lagändring den 1 februari 2013 så ska kommunen själva kungöra beslut och 
föreskrifter enligt 3 kap. 30 § kommunallagen (1991:900)).  
 
Om beslutet överklagas 
Om beslutet överklagas är Länsstyrelsens områdesskyddsamordnare skyldig att 
registrera besvärshandlingarna i VicNatur. Det är därför viktigt att kommunen 
skyndsamt översänder besvärshandlingarna till samordnaren 
(christer.persson@lansstyrelsen.se) i pdf-format för registrering. Handlingarna ska 
innehålla uppgift om besvären har kommit in i rätt tid och uppgift om de som 
besvärar sig är sakägare. 
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Beslutet vinner laga kraft 
När beslutet vunnit laga kraft ska Länsstyrelsens samordnare 
(christer.persson@lansstyrelsen.se) omgående underrättas via e-post om detta så att 
beslutet kan registreras som gällande i naturvårdsregistret.  
Internt Länsstyrelsen: Samordnaren informerar även Maria Sandell om objektet så att hon kan 
lägga upp det på webben. 
 
När besluten är registrerade som gällande blir de tillgängliga för allmänheten i 
naturvårdsregistret på Naturvårdverkets hemsida. Länsstyrelsen lägger också upp 
alla Skånes naturreservat och biotopskydd (statliga och kommunala) på 
Länsstyrelsens hemsida. Om ni vill att vi ska länka till kommunens hemsida för mer 
information om naturreservatet/biotopskyddet, vänligen skicka länken till 
maria.sandell@lansstyrelsen.se. 
 
Viktiga lästips 
Naturvårdsverkets vägledning för att bilda 
naturreservat: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Process-att-bilda-naturreservat/ 
 
Statsbidrag för markåtkomst: 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-
naturreservat/forberedelser/forberedelser-vagledning-markatkomstbidrag-
kommun.pdf 
 
Biotopskyddsområden:  
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Biotopskyddsomraden/ 
 
LONA-bidrag:  
www.lansstyrelsen.se/skane/lona 
 
Lagstiftning 
Miljöbalken (1998:808) kap 7 Skydd av områden 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2015:1) 
Kommunallagen 3 kap. 30 § (1991:900) 
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