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Länsstyrelsen Dalarna Telefon 010-22 50 000 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Plusgiro 6 88 19-2 
Postadress 791 84 FALUN Fax 010-22 50 110 E-post dalarna@lansstyrelsen.se Bankgiro 5050-5858 
Besöksadress Åsgatan 38 Orgnr 202100-2429 

Anmälan om samråd enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken  

Sökande 
Namn Adress 

Postadress Telefon (dagtid) 

Organisation/ Företag E-post

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Kommun 

Fastighetsägare Har fastighetsägaren godkänt den 
planerade åtgärden? 

Beskrivning av verksamheten 
Beskrivning av planerad verksamhet 

Syftet med planerad verksamhet 

När planeras verksamheten utföras?

Beskrivning av området idag (naturtyp, användning etc.) 
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Berörs något skyddat område, såsom Natura2000-område, naturreservat, naturminne,vattenskyddsområde etc.? 

Nej                              Ja, vilket? 

Vet ej

Berörs biotopskyddade miljöer enligt 7 kap 11 § miljöbalken? 

Ja, vilken typ (Alléer/ Småvatten och våtmarker/ Odlingsrösen/ Pilevallar/ Åkerholmar/ Stenmurar/ 
Källa)? 

Nej              Vet ej 

Berörs fornlämning/ kulturskyddat område? 

Nej                                             Ja, vad? 

Vet ej 

Berörs något vattenområde (bäck/ å/ älv/ sjö/ damm etc.)? Vilket? Hur kommer det att påverkas? Vilka 
skyddsåtgärder avses att tas? 

Finns andra kända natur- eller kulturvärden? 

Hur bedömer ni att åtgärden/ verksamheten kommer att påverka natur- och kulturmiljön? 
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Avser ni att vidta några åtgärder för att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön? Vilka? 

Plats för kompletterande information 

Bilagor 
Till anmälan skall i regel karta bifogas. Exakt vilka kartor och annat material som bör komplettera 
anmälningsblanketten beror på åtgärdens/ verksamhetens art och omfattning. Någon form av karta eller 
koordinatangivelse (Rikets nät) är dock i regel alltid nödvändig. Exempel på vad som kan behöva bifogas är: 

o Översiktskarta i lämplig skala (t ex 1:50 000 eller 1:100 000) med aktuellt område markerat
o Detaljkarta i lämplig skala (t ex 1:5 000 eller 1:10 000) med åtgärdens omfattning markerad
o Fotografier från platsen

Kontakta gärna Länsstyrelsen om ni undrar vilket material som kan behövas just i ert ärende. 

Länsstyrelsen kan också begära in miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för åtgärden/ verksamheten, om det 
anses nödvändigt i det enskilda fallet. 

Datum Sökandens underskrift 

Anmälan skickas till: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
791 84 FALUN 

Telefon växel: 010-22 50 000 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas 
län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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