
ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 § MILJÖBALKEN 
Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett 
 
Länsstyrelsens noteringar 
Ankomststämpel 
 

Diarienummer 

 
 

Allmänna uppgifter om projektet 
Sökanden 
 
Ansvarig för 
verksamheten 
 
Hit skickas 
Länsstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 

Företag/Namn 
 
 

Tel. 

Kontaktperson Mobiltel. 

Postadress Fax 

Postnummer och ort E-post 

Ev. konsult (namn)  Ev. projektID 

 
  

Lokalisering av 
verksamheten 
 
 
 
 

Kommun 

 
Berörda fastigheter (kan bifogas separat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av åtgärd 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidpunkt Beräknad tidpunkt för arbetenas påbörjande 

Beräknad tidpunkt för när arbetet ska vara färdigt 

 



Skyddad natur  
Fyll i det som ni vet berörs med ev. namn på objektet. Om något av nedanstående objekt påverkas 
kan andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken krävas. 
 

 Nationalpark eller naturreservat 

 Natura 2000-område eller annat riksintresseområde för naturvård i ledningssträckningens närhet 

 Djurskyddsområde 

 Biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal 

 Naturminne 

 Generellt biotopskydd (stenmur, allé, åkerholme, öppna diken i jordbrukslandskap, odlingsrösen, 
småvatten m.m. 
 
Ange typ: 
 

 Övrigt (t ex fridlyst art) 

 
Andra naturvärden  
Fyll i det som ni vet berörs. Beskriv påverkan, markera tydligt på karta. 
 

 Våtmark 

 Nyckelbiotop 

 Naturvärdesobjekt 

 Annat, beskriv vad 

 
Vattendrag och sjöar 
Berörs vattendrag 
eller sjöar av 
verksamheten.  
 

Markera även på 
bifogad karta. 
 
Arbete i vatten kan 
utgöra anmälnings- eller 
tillståndspliktig 
vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken. För 
att kunna avgöra detta är 
det viktigt att ange vilken 
metod som används. 
 
Fortsätt ev. på separat 
papper  

Behöver vattendrag korsas med maskiner eller andra fordon.  
 

 Ja             Nej  
 
Om Ja beskriv hur och var 

Kan närliggande vatten påverkas av arbetet, exempelvis genom grumling, föroreningar eller uppdämning. 
 

 Ja             Nej 
 
Om Ja beskriv hur och var 

Vid  arbete i vatten ange metod (grävning, borrning, tryckning etc.) 
 

 
Kulturmiljövärden 
Fyll i det som ni vet berörs. Markera tydligt på bifogad karta. 
 

 Riksintresse för kulturmiljövård 

 Fornlämningar 

 Kulturlämningar 

 Annat 

 
 



Beskrivning av verksamheten och påverkan 
Här beskrivs hur 
åtgärden kommer att 
påverka natur- och 
kulturmiljön 
 
Syfte 
 
Hur utförs arbetet? 
 
Vilken typ av natur 
berörs? (skog, åker, 
ängsmark, hygge etc.) 
 
Vilka forn- eller 
kulturlämningar berörs? 
 
Vilka maskiner används? 
 
Behov av 
uppställningsplatser/ 
upplagsytor m.m? 
 
 
 
 
 
Fortsätt ev. på separat 
papper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Åtgärder för att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön 
Här beskrivs vilka 
åtgärder som kan 
vidtas för att minimera 
påverkan 
 
 
 
 
 
 
Fortsätt ev. på separat 
papper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Bilagor 
(Obs! Även bilagorna ska 
inlämnas i 2 ex.) 

Till samrådsanmälan bifogas: 
 
• Översiktskarta 
• Detaljkarta med  verksamhetens utbredning  markerad i lämplig skala. Koordinater 

anges vid behov.  Berörda natur- och kulturvärden redovisas på samma karta. 
 

 
 
Korrekt ifylld blankett underlättar Länsstyrelsens handläggning. I annat fall 
kommer Länsstyrelsen att begära komplettering av ärendet. Handläggning 
påbörjas när ärendet är komplett. 

 
Underskrift Ort och datum 

Sökandens underskrift 

  

Anmälan om samråd skickas i 2 exemplar till: 
 
Länsstyrelsen Gävleborg 
801 70 Gävle 

 
 
 



Hur man fyller i blanketten anmälan om samråd  
 
Underlagsmaterial 
Kartmaterial kan hämtas till exempel via http://gis.lst.se/lanskartor/ och på 
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns hemsida. Här finns information om värdefull natur såsom naturreservat, 
nationalparker och riksintresseområden. På Skogsstyrelsens hemsida: www.skogsstyrelsen.se. Finns under 
rubriken ”skogens pärlor” information om värdefulla miljöer i skogen. Det kan vara skogsmiljöer som är 
värdefulla på olika sätt eller kulturlämningar. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad 
du vill titta på och i vilket geografiskt område. Information om kulturmiljön, t ex fornlämningar, kan hittas 
på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se där sökfunktionen Fornsök finns som en länk. Länsmuseet 
och Länsstyrelsen kan också kontaktas. 
 
Vattendrag och sjöar 
Arbete i vatten kan utgöra anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 
För att kunna avgöra detta är det viktigt att ange vilken typ av arbete som ska göras i vatten.  
 
Beskriv även om vattendrag eller sjöar behöver korsas med maskiner eller andra fordon samt hur man avser 
minimera påverkan på berörda vattenmiljöer. Vid arbete i eller nära vattendrag och sjöar kan det krävas 
hänsynsåtgärder för att undvika grumling, uppdämning, vandringshinder och föroreningar. Märk noggrant 
ut på den bifogade kartan vilka vattendrag och sjöar som berörs. 
 
Skyddad natur och andra naturvärden 
Det är verksamhetsutövarens ansvar att känna till vilken påverkan den aktuella verksamheten kan medföra. 
Man är som verksamhetsutövare skyldig att visa att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap) följs. Bland annat 
gäller att den plats som väljs för en verksamhet ska vara lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.   
  
Vidare gäller att alla som avser bedriva en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Därför är det viktigt att 
känna till vilka natur- och kulturvärden som finns i det berörda området för att kunna avgöra vilka 
hänsynsåtgärder som behövs. Som verksamhetsutövare bör man därför redovisa underlag om värdefull 
natur i en samrådsanmälan. 
 
Om naturvärden berörs av verksamheten ska det beskrivas i anmälan varför denna lokalisering har valts, 
vilken påverkan det innebär på området, liksom hänsynsåtgärder. Områdena ska noggrant märkas ut på den 
till anmälan bifogade kartan. 
 
Natura 2000 
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. (7 kap. 28a§ MB).  
Observera att tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det 
ändå kan påverka själva Natura 2000-området. Till Natura 2000 områdena finns bevarandeplaner framtagna 
som beskriver just det områdets värden. Bevarandeplanerna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. 
 
Naturreservat, naturvårdsområde, djurskyddsområde, nationalpark, kulturreservat, beslutade 

biotopskyddsområden eller nyckelbiotoper 
Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden. För varje reservat, 
naturvårdsområde, nationalpark och djurskyddsområde finns föreskrifter som reglerar vad som är förbjudet. 
De flesta av dessa föreskrifter finns på länsstyrelsens hemsida. Skogsstyrelsen hanterar dispenser i skogliga 
biotoskyddsområden. 
 
Generella biotopskydd 

Inom biotopskydd får inte vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Följande biotoper är skyddade av det 
generella biotopskyddet: Allé, källa med omgivande jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, 
småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur, åkerholme. Till småvatten räknas även öppna diken och 
högst två meter breda naturliga bäckfåror.  
 
 



Kultur- och Fornlämningar  
Om det finns fornlämningar i närheten av en tänkt exploatering, bör alltid samråd ske med länsstyrelsen 
eller länsmuseet.  Fornlämningar får inte flyttas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas på annat sätt.(2 
kap kulturminneslagen). Länsstyrelsen får lämna tillstånd för sådana åtgärder endast när en fornlämning 
utgör ett så stort hinder att den olägenhet som uppstår inte är rimlig med hänsyn till fornlämningens 
betydelse. Ansökan om tillstånd får sökas i särskild ordning hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. För att 
undvika skador på fornlämningar krävs att arbetet sker på behörigt avstånd vilket varierar beroende på 
platsens förutsättningar.  
 
Beskrivning av verksamheten och påverkan 
Har beskrivs hur arbetet kommer att utföras. Följande uppgifter bör beskrivas: 

• Syfte 
Varför ska arbetet utföras? 

• Hur utförs arbetet? 
Vilka åtgärder kommer att utföras och hur går arbetet till.  
Kommer exempelvis träd att behöva avverkas, vilken typ av markarbeten planeras? 

• Vilken typ av natur- och kulturmiljö berörs? (skog, åker, ängsmark, hygge, forn-, kulturlämningar 
etc.) 

• Vilka typer av maskiner används? 

• Behov av uppställningsplatser/ upplagsytor? 

Behövs uppställningsplatser för maskiner i terrängen? Var planeras dessa och i vilken 

omfattning? 

 
Åtgärder för att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön 
Här beskrivs vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan. Exempelvis snitsling av 
fornlämningar, ingen körning i våtmarker eller vattendrag etc. 

 
Upplysningar 

• Strandskyddsområde 

Dispens kan krävas från strandskyddsbestämmelserna om arbetet ska utföras inom strandskyddat 
område. Eventuell dispens söks hos kommunen om inte området omfattas av något annat 
områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken. I dessa fall ska dispens sökas hos länsstyrelsen. Inom 
skyddade områden som beslutats av kommunen söks dock dispens hos kommunen. 

• Vattenskyddsområden 

Arbetena får inte strida mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. I sådant fall krävs 
tillstånd som söks hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade. 

 
Kartor 
En översiktskarta visar var området där verksamheten/åtgärden ska utföras ligger. Exempelvis ortsnamn, 
vägar och sjöar bör finnas med. 
 
En detaljkarta visar var och hur verksamheten/åtgärden berör vattendrag, naturvärden, fornlämningar 
etcetera. Hela arbetsområdet bör vara markerat på kartan. 
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