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Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken inför 
ansökan om Natura 2000-tillstånd  
 
Verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område kräver tillstånd. Detta gäller såväl åtgärder eller verksamheter 
som bedrivs inom som utanför området. Det är åtgärden eller verksamhetens 
påverkan på området som är avgörande för om tillstånd krävs eller inte. Enligt 6 
kapitlet 20 § 1 punkten miljöbalken (MB) ska det alltid göras en specifik 
miljöbedömning vid prövning av Natura 2000-tillstånd. Detta innebär att en 
fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas av sökanden. Arbetet 
med att ta fram en MKB ska föregås av ett samråd (avgränsningssamråd) med 
Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda 
av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de 
kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda.  
 
Inför avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen ska ett samrådsunderlag lämnas in i 
god tid (minst fyra veckor innan mötet) så att det ger utrymme för ett meningsfullt 
samråd där Länsstyrelsen kan ta ställning till underlaget och lämna synpunkter på 
innehållet. Samrådsunderlaget är ett dokument som övergripande beskriver den 
tänkta verksamheten eller åtgärden.  
 
Avgränsningssamrådet syftar till att säkerställa att den miljökonsekvensbeskrivning 
som ska tas fram inför tillståndsansökan får den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för tillståndsprövningen.  
 
De uppgifter som behöver ingå i samrådsunderlaget är följande: 

• Administrativa uppgifter om sökande, d v s namn, adress, telefon-
nummer, mejladress etc. Om det finns ombud ska även en fullmakt lämnas 
in. 
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• Den planerade verksamhetens omfattning, utformning och 
lokalisering. Ligger den planerade verksamheten eller åtgärden i eller 
utanför Natura 2000-området? Om utanför – hur långt ifrån och kan 
området påverkas ändå? Hur stort område påverkas? Förslag till lokalisering, 
en redogörelse för alternativa platser samt ett nollalternativ (om 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd). Om det inte finns 
några alternativa lokaliseringar så ska detta motiveras. 
Verksamheten/åtgärden ska redovisas på kartor både översiktligt och i 
detalj. En redogörelse för verksamhetens/åtgärdens utformning såsom 
arbetssätt och val av teknik. 

• Vilka andra allmänna intressen påverkas av åtgärderna? 
Planförhållanden på platsen, andra områdesskydd, vattentäkter, 
riksintressen, fornlämningar etc. 

• Vilka enskilda intressen påverkas av åtgärderna?  
T.ex. fiskerättsinnehavare, servitut, markägare, grannar etc. 

• Redovisa översiktlig den förutsedda miljöpåverkan i form av t.ex. 
utsläpp till mark, luft och vatten, buller, vattensänkning, markpåverkan. 
Innebär åtgärden ”risk för skada” på området enligt bevarandeplanen? 
Påverkas några naturtyper eller arter av åtgärderna och är de prioriterade 
eller inte? Hur påverkas arternas livsmiljö? Hur påverkas bevarandesyfte och 
bevarandemål? Hur kan man redovisa och bevisa att skada inte sker? Finns 
det några kumulativa effekter i form av t ex transporter, påverkan från andra 
verksamheter. Underlaget ska innehålla en redovisning för påverkan såväl 
under byggskede som driftskede. Mer information finns i respektive 
områdes bevarandeplan.  

• Redovisa planerade inventeringar och undersökningar. Har det 
redan gjorts undersökningar eller inventeringar så kan dessa redovisas redan 
nu. Vilka ytterligare undersökningar, inventeringar och utredningar planerar 
ni att utföra. Redovisa möjliga villkor och försiktighetsåtgärder.  

• Samrådets omfattning. Vilka kommer ni samråda med? 
• Översiktlig redovisning av den kommande MKBs innehåll och 

utformning. 
 
Samrådshandlingarna ska märkas med Natura 2000-prövning och skickas till 
skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 
205 15 Malmö. 
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