Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken
Vissa åtgärder är inte tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt andra regler i
miljöbalken. Då gäller i många fall att åtgärden ändå ska anmälas till
tillsynsmyndigheten för samråd enligt 12:6.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den som ska bedriva en verksamhet eller
utföra en åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.
Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att
reglerna har följts.

Vad menas med naturmiljö?

Vad ska ett samrådsärende innehålla?

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

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

Exempel på samrådsärenden:
•Större schaktningar
•Master
•Vägar, (anläggning, ändring, större
underhållsåtgärder)
•Husbehovstäkter
•Ledningar (upptagande av ledningsgator,
jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
•Större dräneringar (som inte är tillståndspliktiga
enligt 11 kap miljöbalken)
•Tippningar och upplag av schakt- och
rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken)
•Anläggning och ändring av leder för vandring,
ridning, cykling, skidbackar, golfbanor, eller
skoteråkning
•Genomförande av större tävlingar eller
lägerverksamhet
•Viltvatten, dammar och biotopförbättrande
åtgärder
•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 information.

En samrådsanmälan ska innehålla:
•En beskrivning av hur verksamheten/åtgärden ska
genomföras
•Syftet med verksamheten/åtgärden
•Kommun och fastighetsbeteckning
•Detalj (fastighets-)karta alt. skiss över området och
en översiktskarta
•När verksamheten/åtgärden planeras att
genomföras
•Om du har, gärna ett fotografi som visar det
berörda området och x och y koordinat från karta
om det går att få fram
•Kontakter som har tagits eller kommer att tas
•Vilka förebyggande åtgärder som vidtas för att
undvika, minska eller avhjälpa skadliga verkningar av
verksamheten/åtgärden
•Blankett för anmälan/e-blankett finns på
länsstyrelsens webbsida:
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Klicka på ”Blanketter” och sök sedan på ”samråd”.

Vem tar emot anmälan?
Anmälan ska 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, massor, master och
ledningar ska samråd i vissa fall göras 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 t.ex. innebära att titta på om det finns några
hotade eller hänsynskrävande arter,
markförhållanden, om området är planerat att
skyddas på något sätt, landskapsbilden mm.
Dessutom granskas ärendet utifrån
kulturmiljöintressen (t.ex. fornlämningar).
Länsstyrelsen kontaktar inte markägaren. Tillstånd
från markägaren får du som anmäler om samråd
själv ansvara för att införskaffa.

Hur lång tid tar det?
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän
tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,
om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat.
Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning
till om åtgärden får genomföras.

Vad säger lagen?

12:6 § 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 bestämmelser i 26 kap. eller
bestämmelser som har meddelats med stöd av
samma kapitel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att det
inom landet eller en del av landet alltid skall göras
en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag av
verksamheter eller åtgärder som kan medföra
skada på naturmiljön. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får också
meddela föreskrifter om vilka uppgifter en
anmälan skall innehålla.
Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för
samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det
att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten medger något annat.
Den myndighet som avses i första stycket 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.

Organiserade guidade turer inom naturreservat och nationalpark kräver ofta samråd.

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

