
PÅVERKAN PÅ NATURA 2000-OMRÅDE 
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken eller 
ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 

Åtgärder, utanför eller inom ett Natura 2000-område, som kan påverka naturmiljöerna eller arterna som 
Natura 2000-området skyddar kan kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Om det är oklart om 
verksamheten kräver tillstånd eller inte kan ärendet inledas som ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Sökandens namn Telefon 

Adress 

Postadress 

E-post adress

Jag som skriver ansökan är 

 markägare     entreprenör      konsult / ombud     arrendator     annat  ______________ 

Markägarens namn Telefon 

Adress 

Postadress 

Berörd/a fastighet/er Kommun 

Har markägaren godkänt planerad åtgärd / -er? 

 ja  nej   

Namn på skyddat Natura 2000-område som berörs 

Berörs området av annat områdesskydd eller strandskyddsbestämmelser  ja (ange område nedan)         nej 

Ansökan avser 

 samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken  

 tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken   

Bifogar ni en miljökonsekvensbekrivning (MKB) till ansökan? (ska alltid ingå i tillståndsansökan) 

 ja  nej   



Beskrivning av åtgärderna som planeras samt syftet med åtgärderna 

Tidpunkt för åtgärden / -erna 

Beskrivning av den naturmiljö (land- och vattenmiljlöer) som berörs av åtgärden och hur den påverkas: Vilka naturvärden som 
riskerar att skadas? (t.ex. flora, djurliv, äldre träd, fiskbestånd etc.)  

Beskrivning av omgivande markområden 



Beskrivning av alternativa lösningar eller alternativa lokaliseringar som kan förhindra eller begränsa påverkan på Natura 2000-
området (ange även ekonomiska förutsättningar och inverkan på andra intressen för olika alternativ) 

Planerade skyddsåtgärder 

Finns det några närboende som kan komma att störas av åtgärden / -erna?   ja           nej 

Om ja, har dessa informerats?           ja  nej 

Vilka är de? 



Övriga uppgifter 

Till ansökan skall bifogas 

 En översiktskarta där området för åtgärder har markerats.

 En detaljkarta och en skiss som visar åtgärdernas lokalisering, utformning och omfattning.

 Fotografier på berört område bör bifogas för att underlätta Länsstyrelsens handläggning av
ärendet.

Ort Datum 

Underskrift 

Övriga upplysningar 
Vid eventuella frågor kontakta Länsstyrelsen på 010-22 35 000 (vxl), ostergotland@lansstyrelsen.se 

Var noga med att fylla i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd handläggningstid. 
Observera dock att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats. 

Ansökan sänds till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för naturskydd, 581 86 LINKÖPING 

Version 2019-12-02 
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