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1

Rekommendationer vid samråd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken och 2 kap. 10 § kulturmiljölagen

Information, ansökningsblankett och instruktion för samråd finns på länsstyrelsernas respektive hemsidor. Länsstyrelserna har liknande uppbyggnad och struktur
på sina sidor och exemplet nedan tjänar som vägledning även på andra länsstyrelser.

Exempel: Länsstyrelsen Västmanland
För Länsstyrelsen Västmanland nås information och blankett via ”Miljö och klimat”  ”Verksamheter med miljöpåverkan”  Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Klicka på ”blanketten hittar du här” så når du en informationstext om samråd,
en PDF-blankett att fylla i samt en aktuell kontaktperson. Direktväg till blanketten
finns via ”e-tjänster och blanketter” och ”naturvård”.
Vi rekommenderar att blanketten öppnas och att instruktionen i blanketten följs,
det är en tydlig beskrivning av hur anmälan ska göras och hur varje fält ska fyllas i.
Blanketten kan med fördel skickas digitalt till länsstyrelsen.
Följande informationstext är hämtad från blanketten:
Information inför anmälan
Naturmiljö
Enligt 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808) ska en
verksamhetsutövare anmäla en åtgärd eller verksamhet
för samråd om den kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön.
Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen
(1988:950). Alla ingrepp i och övertäckning av
fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Alla som planerar att bygga, gräva för ledning eller
anlägga något som kräver markingrepp bör i god tid ta
reda på om fornlämningar kan komma att beröras. Planera
om möjligt så att fornlämningar undviks.
Vid arbetet får inte schaktning, körning, uppställning av
fordon och uppläggning av massor eller arbetsmaterial
ske på eller i närheten av en fornlämning.
I samrådsanmälan ska det anges om det finns en känd
fornlämning inom 50 eller 100 meters avstånd beroende
på åtgärdens omfattning:
- 50 meter för mindre markingrepp som ledningsgrävning
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för till exempel el, vatten och avlopp, mindre
avloppsanläggning, dikesrensning etc.
- 100 meter för större markingrepp som att bygga väg,
bredare ledningsstråk etc.
I Fornsök registreras kända fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar (adress finns nedan). Alla
fornlämningar är inte kända eftersom de inte är synliga
ovan mark. Länsstyrelsen gör en bedömning av risken för
att det kan finnas fler och okända fornlämningar i
området.
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.
Genom att undvika känsliga och/eller värdefulla områden
minskas risken för negativ påverkan på miljön. Detta
minskar behovet av alternativa lösningar eller
försiktighetsåtgärder.
Eftersom dessa båda områden ofta berörs samtidigt har
Länsstyrelsen tagit fram en gemensam blankett.
Var noggrann och utförlig när du fyller i blanketten. Det
minskar behovet av kompletteringar och ger därmed en
kortare handläggningstid. Länsstyrelsen ska hantera
anmälan inom sex (6) veckor efter att anmälan är
komplett.
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