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Inför anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken
Verksamheter eller åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § är
sådana som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra
bestämmelser i miljöbalken men som ändå väsentligt kan ändra naturmiljön. För
verksamheter eller åtgärder som inte väsentligt förändrar naturmiljön krävs
alltså inte anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Om ni inte anmäler
åtgärden, har ni som utfört den bevisbördan för att naturmiljön inte väsentligt
har ändrats. Vad som är en väsentlig förändring av naturmiljön bedöms från fall
till fall och beror både på det aktuella områdets känslighet och på verksamheten
eller åtgärdens karaktär och omfattning. Naturvårdsverket har gett ut en
handbok med allmänna råd där man kan få vägledning om bland annat vad som
är lämpligt att anmäla för samråd (sid 18-25). Handboken hittar ni
på www.naturvardsverket.se om ni söker på ”Handbok 2001:6”.
Innan ni skickar in en anmälan för samråd bör ni titta i Länsstyrelsens externa
WebbGIS och gärna även i Artportalen, www.artportalen.se. Ni bör även fundera
över om strandskyddat område, det generella biotopskyddet, eller någon hotad art
kan beröras, eller om det finns andra omständigheter som gör att natur- eller
kulturvärden kan påverkas, exempelvis påverkan på landskapsbilden. Om ni
planerar att köra i terrängen kan det krävas dispens enligt terrängkörningslagen.
Om ni utför åtgärder i vattendrag kan det krävas en anmälan om
vattenverksamhet. Sök på Länsstyrelsen Dalarnas
hemsida www.lansstyrelsen.se/dalarna eller kontakta Länsstyrelsen för mer
information.

Hitta till externa WebbGIS
Längst bak i detta dokument finns en lista på de GIS-skikt som är lämpliga att
kontrollera. Länsstyrelsens externa WebbGIS hittar ni via länk ”extwebbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/”, eller via Länsstyrelsen
Dalarnas hemsida.

Saker som Länsstyrelsen ofta vill veta i anmälan för samråd
Beskriv vad det är för verksamhet/åtgärd som planeras, inklusive upplagsplatser,
transportvägar mm. Markera tydligt på en karta vilket område som berörs.
Beskriv hur ni planerar att ta hänsyn till de natur- eller kulturmiljövärden som
ligger i närheten (inom ca 50 m). För eventuella konstruktioner som kommer att
vara synliga i landskapet behöver ni även fundera över om landskapsbilden kan
komma att påverkas. Om ni utför åtgärder i vattendrag bör ni beskriva vilken
metod som kommer använda.
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Skicka in anmälan för samråd
För åtgärder med skogsbrukssyfte skickas anmälan till Skogsstyrelsen. I några
kommuner i Dalarnas län är vissa typer av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
delegerade till kommunerna enligt följande:
•

Gagnefs kommun – husbehovstäkter, master, massor (dock ej massor inom
vattenområde).

•

Ludvika kommun – master, massor (dock ej massor inom vattenområde),

•

Malung-Sälens kommun – husbehovstäkter, massor (dock ej massor inom
vattenområde).

•

Smedjebackens kommun – master, massor (dock ej massor inom
vattenområde), luftledningar.

•

Säters kommun – husbehovstäkter, master, massor (dock ej massor inom
vattenområde), ledningar (luft och mark).

I övriga fall skickas anmälan för samråd till Länsstyrelsen. Anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken görs i första hand elektroniskt. Blanketten finns på
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Från startsidan går ni till ”e-tjänster” under ”etjänster och blanketter”. Skriv in ”samråd” i sökrutan och klicka på ”visa
blanketter”. Välj ”Samråd för ingrepp i naturmiljön enligt 12 kap 6 § miljöbalken”.
Den skickade anmälan kommer in till Länsstyrelsens Naturvårdsenhet
(alternativt Länsstyrelsens miljöenhet för husbehovstäkter) som via remisser
inkluderar andra berörda enheter på Länsstyrelsen samt vid behov
Skogsstyrelsen och kommunekolog i berörd kommun för bedömning av
naturvärden.
Handläggningstiden för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är 6 veckor från det
datum då ärendet är komplett. När ni har skickat in anmälan är ni skyldiga att
invänta svar eller att 6 veckor har gått (från det datum då ärendet är komplett)
innan ni påbörjar det planerade arbetet.
Välkomna med er anmälan, och välkomna att höra av er om ni har frågor!
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Lämpliga skikt att kontrollera
Om ni får en träff (inom ca 50 m) i något av följande skikt bör ni anmäla för
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Skikt i externa WebbGIS 2015
(observera att skiktens namn kan
ändras)

Ytterligare prövning kan krävas
förutom samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken.

Grupp ’Natur’
LstW Riksintresse Natura 2000

Natura 2000 prövning kan krävas.
Länsstyrelsen.

Nationalparker

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

NV Naturreservat

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen eller kommunen.

NV Naturvårdsområden

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen eller kommunen.

Naturminnen ytor

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

Naturminnen punkt

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

LstW Naturvårdsavtal
LstW Djur-och växtskyddsområden

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

LstW Naturvårdsarter i Dalarna

Dispens eller tillstånd från
Artskyddsförordningen kan krävas.
Länsstyrelsen.

LstW Pågående naturreservatsbildning
LstW Naturvärden kända av
Länsstyrelsen Dalarna
LstW Övriga intressen för naturvården
LstW Samrådsområden naturvård
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SKS Nyckelbiotoper
LstW Biotopskydd, utanför skogsmark

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

SKS Biotopskydd

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Skogsstyrelsen.

SKS Naturvårdsavtal
SKS Naturvärden
SKS Sumpskogar
SKS planerade naturskydd
SLU Trädportalen

Dispens kan krävas för att påverka träd
som står i en allé (generellt
biotopskydd). Länsstyrelsen.

SJV Ängs- och betesmarksinventeringen
LstW Ängs- och hagmarksinventering
LstW Våtmarksinventering
LstW Nationell bevarandeplan för
odlingslandskap
LstW Nationell bevarandeplan för ängsoch hagmarker
LstW Värdefulla odlingslandskap

Grupp ’Miljöskydd’
Lst Potentiellt förorenade områden

Kontakta tillsynsmyndigheten,
vanligtvis kommunen, om ett förorenat
område berörs. Eventuellt kan
provtagning, sanering eller andra
försiktighetsåtgärder krävas. Observera
att exakt position och utbredning av
förorenade områden kan vara osäker.
Kommunen (eller Länsstyrelsen).
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Grupp ’Riksintressen’

Ofta är riksintresseområdena mycket
stora. Om ni enbart får träff på ett stort
riksintresseområde, och den planerade
verksamheten/åtgärden har liten
påverkan, kan det vara omotiverat att
göra en anmälan för samråd, om det är
uppenbart att värdena som ligger till
grund för utpekandet av
riksintresseområdet inte riskerar att
skadas.

NV Riksintresse naturvård

Se ovan.

RAÄ Riksintresse kulturmiljövård

Se ovan.

NV Riksintresse friluftsliv

Se ovan.

Riksintresse Rörligt friluftsliv

Se ovan.

Riksintresse Skyddade vattendrag

Se ovan.

Grupp ’Bestämmelser’
LstW Landskapsbildsskydd

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen.

LstW Vattenskyddsområden

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen eller berörd kommun.

Grupp ’Samhällsplanering’
LstW Strandskydd, utökat

Strandskyddsdispens kan krävas.
kommunen.

LstW Kulturreservat

Dispens eller tillstånd kan krävas.
Länsstyrelsen
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RAÄ Fornlämningar

Fornlämningar är spår efter äldre
mänsklig verksamhet och skyddas av
kulturmiljölagen. Enligt
kulturmiljölagen är det förbjudet att
förändra, ta bort, skada eller täcka
över en fornlämning, men i vissa fall
kan Länsstyrelsen ge tillstånd till
ingrepp i fornlämningen. Observera att
exakt position och utbredning av
fornlämningar kan vara osäker.
Länsstyrelsen

Skog och historia (grupp)

Kan vara fornlämningar (se info ovan)

LstW Övriga intressen för Kulturvård

Kontakt bör tas med kommunen

Övrigt (ej i WebbGIS)
Strandskydd

Generellt skydd inom 100 m från
vattenlinjen upp på land och ut i
vattnet. Kan vara utvidgat till upp till
300 m. Kan även vara upphävt i vissa
fall. Kommunen

Biotopskydd (generellt)

Alléer, odlingsrösen, stenmurar,
åkerholmar, källor med omgivande
våtmark, småvatten och våtmarker i
jordbrukslandskapet omfattas av
generellt biotopskydd. Dispens kan
krävas. Länsstyrelsen
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