
Anmälan om samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Information inför anmälan 
Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan skada 
natur- eller kulturmiljön ska du samråda med 
Länsstyrelsen först. 
  
Var noggrann och utförlig när du fyller i blanketten. Då 
minskar behovet av kompletteringar och handläggnings-
tiden blir kortare. 
  

Naturmiljö 
Innan du utför en åtgärd som kan skada eller väsentligt 
ändra naturmiljön ska du samråda med Länsstyrelsen. 
Det gäller åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.  
  
Länsstyrelsen kan vid behov sätta försiktighetsmått för 
åtgärden/verksamheten genom att förelägga dig som 
verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att begränsa 
skada på naturmiljön. Om det finns en risk för väsentlig 
påverkan på naturmiljön trots skyddsåtgärder, kan 
Länsstyrelsen förbjuda verksamheten (12 kap 6 § 
miljöbalken, 1998:808).  
  
Du hittar mer information om samrådet på 
Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/
Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/ingrepp-i-naturen/Pages/default.aspx 
  
Fornlämningar 
Alla ingrepp i och övertäckningar av fornlämningar kräver 
tillstånd från Länsstyrelsen (2 kap. kulturmiljölagen, 
1988:950).   
  
Ange i samrådsanmälan om det finns en känd 
förnlämning inom 50 meter från ditt planerade ingrepp. 
  
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. 
  
Samråd 
Inför samrådet är det du som verksamhetsutövare som 
ska skaffa dig kunskap om vilka natur- och 
kulturmiljövärden som berörs och planera verksamheten 
utifrån detta. 
  
 

  
Samråd forts.  
Genom att undvika åtgärder i känsliga och/eller 
värdefulla områden minskar du risken för negativ 
påverkan på miljön. Då minskar även behovet av 
alternativa lösningar eller försiktighetsåtgärder. 
  
Du får inte påbörja verksamheten eller åtgärden förrän 
tidigast sex veckor efter det att en komplett 
samrådsanmälan har lämnats in, om inte Länsstyrelsen 
meddelar något annat. 
  

Underlag 
Du som verksamhetsutövare har själv ansvar att ta reda 
på vilka natur- eller kulturvärden som kan finnas på 
platsen där du vill utföra en åtgärd. Här kan du leta efter 
underlagsmaterial: 
Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm  
  
1. Webb-GIS 
Ett digitalt kartverktyg där du kan klicka fram och se 
värden på en karta. 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-
lansstyrelsen/om-lanet/kartor-och-geodata/Pages/
default.aspx  
  
2. Distributionswebben 
Här kan du hämta filer att lägga i ditt eget kartprogram. 
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/
stockholms-lan/Pages/default.aspx 
  
Artportalen 
Här registreras artobservationer. Observera att inte all 
information är tillgänglig. Exempelvis saknas vissa 
rödlistade arter, eftersom de i vissa fall är 
sekretessbelagda. 
www.artportalen.se 
  
Trädportalen 
Register över skyddsvärda träd. 
www.tradportalen.se  
  
Skogsstyrelsens Skogens Pärlor 
Här finns information om skogliga värden. 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
  
Fornsök (fornminnesregistret) 
www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis
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Förklaring till blanketten 
Åtgärd/verksamhet 
Verksamhet: Ange den verksamhet som du vill anmäla 
för samråd. Finns ett projektnamn ska du ange det. 
  
Fastighetsbeteckning/geografiskt område: Ange var 
verksamheten ska ske. Det kan vara fastighets-
beteckning, sträckning mellan orter, vägnummer eller vad 
som är lämpligt utifrån den typ av åtgärd du vill utföra. 
  
Kommun: Ange vilken eller vilka kommuner som är 
berörda av den önskade åtgärden. 
  
C/o, ombud 
Ange om du har anlitat en konsult eller ett ombud. 
Länsstyrelsen skickar yttrande/beslut till angiven 
konsult/ombud. 
  
Skyddade naturområden och övriga 
naturvärden  
Ange om du ska utföra verksamheten i eller i närheten av 
ett skyddat område eller i ett område med höga 
naturvärden. I första hand bör du undvika att göra 
åtgärder i skyddade områden eller i områden med höga 
naturvärden genom att välja en annan lokalisering. 
  
Ange på vilket sätt din planerade åtgärd påverkar dessa 
värden.  
  
Ange i så fall vilka åtgärder du ska vidta för att undvika 
påverkan. Lämpliga hänsynsåtgärder är skyddsavstånd 
till träd, tryckning under diken och vattendrag, 
anpassning av placering och dragning för att undvika 
naturvärden. 
  
  

  
  
Vattenmiljöer 
Ange om verksamheten ska ske i närheten av sjö, 
våtmark eller vattendrag. Ange i så fall hur du ska 
undvika påverkan på vattnet  -exempelvis genom att 
styra borrning under vattendrag, anpassa tidpunkten på 
året. 
  
Om du inte kan undvika arbete i vatten är detta en 
anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan om den 
ska lämnas in till Länsstyrelsen på separat blankett som 
du hittar på Länsstyrelsens webbplats. 
  
Fornlämningar 
Ange om det finns en fornlämning inom 50 meter från 
din planerade verksamhet. 
  
Kompletterande information 
Ange övrig information som kan ha betydelse för 
ärendet. 
  
Till anmälan ska du bifoga 
Du ska alltid bifoga översiktskarta och detaljkarta.   
  
Om du har digitala kartor ska även dessa lämnas in. 
Lämna dem då i shapeformat med referenssystem 
SWEREF99 TM, geometrierna får inte innehålla Z- eller 
ZM-värden. 
  
  
 



Anmälan om samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Beskrivning av åtgärden/verksamheten
Beskrivning av och syfte med åtgärden/verksamheten

Åtgärden/verksamheten får tidigast påbörjas sex veckor efter det att anmälan lämnats in till Länsstyrelsen

SlutdatumStartdatum

Sökande
Namn/företag Personnummer/organisationsnummer

C/o, ombud

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Berörd(a) fastighet(er) Kommun

Vill ha beslutet digitalt till ovanstående e-postadress

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
Sker åtgärden/verksamheten i eller i närheten av några skyddade naturområden?

Naturreservat/naturvårdsområde

Vattenskyddsområde

Kulturreservat Natura 2000 Naturminne

Djur- och växtskyddsområde Strandskydd

Berörs något av följande biotopskyddade områden?

Allé Åkerholme Stenmur Odlingsrösen Småvatten och våtmarker

Diken och mindre vattendrag Särskilt utpekat

Nyckelbiotoper Naturvärdesobjekt Ängs- och betesmarker Våtmarker Sumpskogar

Skyddsvärda träd

Andra naturvärden

Nationalpark

Landskapsbildsskydd

Beskrivning av området

Berörs något av ovanstående kan tillstånd/dispens krävas i denna del. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Vattenmiljöer
Sker verksamheten i eller i närheten av sjö / våtmark / vattendrag (även mindre bäckar som är vattenförande under stor del av året)?

Nej Ja, namnge dessa:

Om ja, beskriv eventuella alternativa metoder, t.ex. styrd borrning, fastsättning av kabel på balk etc. som innebär att ingen verksamhet sker i vatten

Separat anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  
har lämnats in till Länsstyrelsen.

Mer information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats.

Om ja, vilken påverkan? Vilka skyddsårgärder kommer att vidtas?



Fornlämningar
Finns kända formlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 50 meter? Avståndet är beroende av åtgärdens omfattning?  
(läs mer under Information om anmälan)

Nej Ja, vilka:

Om ja, vilken påverkan? Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas?

Kompletterande information
Andra upplysningar av betydelse

Till anmälan ska bifogas
Översiktskarta med aktuellt område markerat på kartan. 
Detaljkarta med verksamheten inritad, till exempel väg, eldragning, upplägg av massor med mera. 
Digital filer (om det finns): shp-fil till ArcGIS i koordinatsystem SWEREF99.

Kom ihåg att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar sker i projektet. 
Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen tagit beslut i ärendet som under genomförandet  
av arbetet.

Anmälan skickas till

Skicka in din anmälan digitalt till stockholm@lansstyrelsen.se  
Om du inte har möjlighet till det skickar du anmälan till: 
Länsstyrelsen i Stockholm, enheten för naturvård, Box 22067, 104 22 Stockholm.
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Anmälan om samrådenligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Postadress
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Regeringsgatan 66
Telefon
010-223 10 00
Fax
010-223 11 10
E-post och webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Information inför anmälan
Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan skada natur- eller kulturmiljön ska du samråda med Länsstyrelsen först.
 
Var noggrann och utförlig när du fyller i blanketten. Då minskar behovet av kompletteringar och handläggnings-tiden blir kortare.
 
Naturmiljö
Innan du utför en åtgärd som kan skada eller väsentligt ändra naturmiljön ska du samråda med Länsstyrelsen. Det gäller åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen kan vid behov sätta försiktighetsmått för åtgärden/verksamheten genom att förelägga dig som verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att begränsa skada på naturmiljön. Om det finns en risk för väsentlig påverkan på naturmiljön trots skyddsåtgärder, kan Länsstyrelsen förbjuda verksamheten (12 kap 6 § miljöbalken, 1998:808). 
 
Du hittar mer information om samrådet på Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ingrepp-i-naturen/Pages/default.aspx
 
Fornlämningar
Alla ingrepp i och övertäckningar av fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen (2 kap. kulturmiljölagen, 1988:950).  
 
Ange i samrådsanmälan om det finns en känd förnlämning inom 50 meter från ditt planerade ingrepp.
 
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.
 
Samråd
Inför samrådet är det du som verksamhetsutövare som ska skaffa dig kunskap om vilka natur- och kulturmiljövärden som berörs och planera verksamheten utifrån detta.
 
 
 
Samråd forts. 
Genom att undvika åtgärder i känsliga och/eller värdefulla områden minskar du risken för negativ påverkan på miljön. Då minskar även behovet av alternativa lösningar eller försiktighetsåtgärder.
 
Du får inte påbörja verksamheten eller åtgärden förrän tidigast sex veckor efter det att en komplett samrådsanmälan har lämnats in, om inte Länsstyrelsen meddelar något annat.
 
Underlag
Du som verksamhetsutövare har själv ansvar att ta reda på vilka natur- eller kulturvärden som kan finnas på platsen där du vill utföra en åtgärd. Här kan du leta efter underlagsmaterial:
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm         
 
1. Webb-GIS
Ett digitalt kartverktyg där du kan klicka fram och se värden på en karta.
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/kartor-och-geodata/Pages/default.aspx 
 
2. Distributionswebben
Här kan du hämta filer att lägga i ditt eget kartprogram.
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/stockholms-lan/Pages/default.aspx
 
Artportalen
Här registreras artobservationer. Observera att inte all information är tillgänglig. Exempelvis saknas vissa rödlistade arter, eftersom de i vissa fall är sekretessbelagda.
www.artportalen.se
 
Trädportalen
Register över skyddsvärda träd.
www.tradportalen.se 
 
Skogsstyrelsens Skogens Pärlor
Här finns information om skogliga värden.
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
 
Fornsök (fornminnesregistret)
www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis
Förklaring till blanketten
Åtgärd/verksamhet
Verksamhet: Ange den verksamhet som du vill anmäla för samråd. Finns ett projektnamn ska du ange det.
 
Fastighetsbeteckning/geografiskt område: Ange var verksamheten ska ske. Det kan vara fastighets-beteckning, sträckning mellan orter, vägnummer eller vad som är lämpligt utifrån den typ av åtgärd du vill utföra.
 
Kommun: Ange vilken eller vilka kommuner som är berörda av den önskade åtgärden.
 
C/o, ombud
Ange om du har anlitat en konsult eller ett ombud. Länsstyrelsen skickar yttrande/beslut till angiven
konsult/ombud.
 
Skyddade naturområden och övriga naturvärden 
Ange om du ska utföra verksamheten i eller i närheten av ett skyddat område eller i ett område med höga naturvärden. I första hand bör du undvika att göra åtgärder i skyddade områden eller i områden med höga naturvärden genom att välja en annan lokalisering.
 
Ange på vilket sätt din planerade åtgärd påverkar dessa värden. 
 
Ange i så fall vilka åtgärder du ska vidta för att undvika påverkan. Lämpliga hänsynsåtgärder är skyddsavstånd till träd, tryckning under diken och vattendrag, anpassning av placering och dragning för att undvika naturvärden.
 
  
 
 
Vattenmiljöer
Ange om verksamheten ska ske i närheten av sjö, våtmark eller vattendrag. Ange i så fall hur du ska undvika påverkan på vattnet  -exempelvis genom att styra borrning under vattendrag, anpassa tidpunkten på året.
 
Om du inte kan undvika arbete i vatten är detta en anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan om den ska lämnas in till Länsstyrelsen på separat blankett som du hittar på Länsstyrelsens webbplats.
 
Fornlämningar
Ange om det finns en fornlämning inom 50 meter från din planerade verksamhet.
 
Kompletterande information
Ange övrig information som kan ha betydelse för ärendet.
 
Till anmälan ska du bifoga
Du ska alltid bifoga översiktskarta och detaljkarta.  
 
Om du har digitala kartor ska även dessa lämnas in. Lämna dem då i shapeformat med referenssystem SWEREF99 TM, geometrierna får inte innehålla Z- eller ZM-värden.
 
 
 
Beskrivning av åtgärden/verksamheten
Åtgärden/verksamheten får tidigast påbörjas sex veckor efter det att anmälan lämnats in till Länsstyrelsen
Sökande
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
Sker åtgärden/verksamheten i eller i närheten av några skyddade naturområden?
Berörs något av följande biotopskyddade områden?
Andra naturvärden
Beskrivning av området
Berörs något av ovanstående kan tillstånd/dispens krävas i denna del. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.
Vattenmiljöer
Sker verksamheten i eller i närheten av sjö / våtmark / vattendrag (även mindre bäckar som är vattenförande under stor del av året)?
Mer information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats.
Fornlämningar
Finns kända formlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 50 meter? Avståndet är beroende av åtgärdens omfattning? 
(läs mer under Information om anmälan)
Kompletterande information
Till anmälan ska bifogas
Översiktskarta med aktuellt område markerat på kartan. Detaljkarta med verksamheten inritad, till exempel väg, eldragning, upplägg av massor med mera. Digital filer (om det finns): shp-fil till ArcGIS i koordinatsystem SWEREF99.
Kom ihåg att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar sker i projektet.
Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen tagit beslut i ärendet som under genomförandet 
av arbetet.
Anmälan skickas till
Skicka in din anmälan digitalt till stockholm@lansstyrelsen.se 
Om du inte har möjlighet till det skickar du anmälan till:
Länsstyrelsen i Stockholm, enheten för naturvård, Box 22067, 104 22 Stockholm.
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