
 

 

Vad menas med naturmiljö? 

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och 
innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, 
sjöbottnar och alla organismer både över och 
under mark- och vattenytor. Begreppet 
inkluderar även landskapsbilden, kultur- och 
fornlämningar.  

Exempel på samrådsärenden: 

• Schaktningar 
• Master 
• Vägar, (anläggning, ändring, större 

underhållsåtgärder) 
• Husbehovstäkter 
• Ledningar (Upptagande av 

ledningsgator, jordkablar, 
reparationsarbete av luftledningar) 

• Tippningar och upplag av schakt- och 
rivningsmassor (Som inte är 
anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken) 

• Anläggning och ändring av leder för 
ex.  vandring, cykling, golfbanor eller 
skoteråkning 

• Genomförande av större tävlingar 
eller lägerverksamhet ex. orientering 

• Organiserade guidade turer inom 
naturreservat och nationalpark  

Om du är osäker på om en verksamhet 
eller åtgärd i naturen behöver anmälas för 
samråd, kontakta gärna 
tillsynsmyndigheten för mer information. 

Vad ska ett samråd innehålla? 

Den som ska utföra verksamheten eller 
åtgärden ska inför ett samråd lämna in en 
samrådsanmälan till tillsynsmyndigheten.  

En samrådsanmälan ska innehålla: 

• En beskrivning av hur 
verksamheten/åtgärden ska 
genomföras 

• Kommun och fastighetsbeteckning 
• Detalj-, fastighetskarta, alt. Skiss över 

området och en översiktskarta 
• När verksamheten/åtgärden planeras 

att genomföras 
• Om skyddade områden, andra 

naturvärden eller kulturmiljövärden 
berörs 

• Om verksamheten/åtgärden berör 
vatten och om anmälan om 
vattenverksamhet görs 

• Vilka förebyggande åtgärder som 
vidtas för att undvika, minska eller 
avhjälpa skadliga verkningar av 
verksamheten/åtgärden 

Blankett för anmälan finns på länsstyrelsens 
webbsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna 

Klicka på e-tjänster och blanketter och övriga 
blanketter, sök därefter på ”samråd” 

  

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och kulturmiljölagen 

I regel måste åtgärden anmälas till tillsynsmyndigheten för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det 
gäller även om åtgärden inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt andra regler i miljöbalken. I 
samband med samrådet enligt 12 kap 6 § genomförs även ett samråd enligt kulturmiljölagen.  

Av miljöbalkens 12 kap. 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den som ska bedriva 
verksamheten eller utföra en åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Även i 
tveksamma fall bör en anmälan göras. Om naturmiljön eller kulturmiljön skadats och en anmälan inte 
har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts. 



  
 
 
 

 
 

Vem tar emot anmälan? 

Anmälan skickas till tillsynsmyndigheten. 
Denna varierar beroende på typ av samråd 
och inom vilken kommun som det ska 
genomföras, men det är oftast till 
Länsstyrelsen anmälan ska skickas. När det 
gäller samråd för husbehovstäkter och massor 
ska samråd i vissa fall skickas till kommunen. 

Hur hanteras ärendet på Länsstyrelsen? 

När ärendet kommer in kontrollerar 
Länsstyrelsen att alla uppgifter som behövs 
för att handlägga ärendet finns med. Om 
någon uppgift saknas begär vi komplettering. 
Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten 
kommer att påverka naturmiljön. Det kan 
bland annat innebära att titta på om det finns 
några hotade eller hänsynskrävande arter, 
markförhållanden, om området är planerat att 
skyddas på något sätt, om det berör 
naturreservat eller nyckelbiotoper. Dessutom 
granskas ärendet utifrån kulturmiljöintresset, 
till exempel fornlämningar. Om fornlämningar 
berörs meddelas sökande om att det krävs en 
ansökan om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning. Tillstånd från markägaren 
ansvarar du själv för att införskaffa. 

Hur lång tid tar det? 

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas 
förrän tidigast sex veckor efter det att 
anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten 
och ärendet är komplett. Inom den tiden ska 
tillsynsmyndigheten ta ställning till om 
åtgärden får genomföras och om eventuella 
försiktighetsåtgärder behövs. Observera att 
det kan ta längre tid beroende på om 
åtgärden kräver anmälan om ingrepp i 
fornlämning eller ansökan om 
vattenverksamhet.   

Kontakta Länsstyrelsen för mer information 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se 
Tfn växel: 010 225 00 00 

Vad säger lagen? 

12:6 § miljöbalken 
Kan en verksamhet eller en åtgärd som 
inte omfattas av tillstånds eller 
anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i denna balk komma att 
väsentligt ändra naturmiljön, skall 
anmälan för samråd göras hos den 
myndighet som utövar tillsynen enligt 
bestämmelserna i 26 kap. eller 
bestämmelse som har meddelats med 
stöd av samma kapitel.  
Länsstyrelsen får förelägga den 
anmälningsskyldige att vidta de åtgärder 
som behövs för att begränsa eller 
motverka skada på naturmiljön. Om 
sådana åtgärder inte är tillräckliga och 
det är nödvändigt för skyddet av 
naturmiljön, får myndigheten förbjuda 
verksamheten. Bestämmelser om rätt till 
ersättning vid ett sådant föreläggande 
eller förbud finns i 31 kap. miljöbalken. 

Kulturmiljölagen 
Det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret 
för kulturmiljön delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete 
ska se till att skador på kulturmiljön 
undviks eller begränsas. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att 
tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av 
kulturmiljöer. 
Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fornlämning ska ansöka om 
tillstånd hos länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd 
endast om fornlämningen medför hinder 
eller olägenhet som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse. 
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