Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

SFS 2005:579
Utkom från trycket
den 5 juli 2005

utfärdad den 22 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1, 1 a och 2 §§ lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg skall ha följande lydelse.

2 kap.
1 §2 Den som planerar att bygga en järnväg skall genomföra en förstudie. I
förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas.
Förstudien skall även ange om en järnvägsutredning enligt 1 a § behövs
innan en järnvägsplan upprättas.
Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en järnväg
samråda enligt 6 kap. 4 § första–tredje styckena miljöbalken med berörda
länsstyrelser, kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har
till ändamål att ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med
den allmänhet som kan antas bli särskilt berörd.
Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område järnvägsprojektet
huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken besluta om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet
skall fattas efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestämmelser om
planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken.
1 a §3 En järnvägsutredning skall genomföras när det i förstudien har klarlagts att alternativa sträckningar behöver studeras. I järnvägsutredningen
skall redovisas olika utbyggnadsalternativ, som skall jämföras såväl sinsemellan som med alternativet att inte genomföra den aktuella järnvägsutbyggnaden.
En järnvägsutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och
de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i järnvägsutredningen.
När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen
och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 §
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första–tredje styckena, 6 och 7 §§, 8 § första stycket och 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.
2 §4 I järnvägsplanen skall den mark och de särskilda rättigheter anges
som behöver tas i anspråk för järnvägen och för byggandet av järnvägen.
Om mark behöver tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, skall det av planen framgå vilken mark som avses och under vilken tid den skall nyttjas.
Planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I de fall länsstyrelsen
under förstudien har beslutat att järnvägsprojektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen föregås av samråd enligt 6 kap. 4 § första–tredje styckena och 6 § miljöbalken, om inte ett
sådant samråd har skett enligt 1 a §. Miljökonsekvensbeskrivningen skall
godkännas av berörda länsstyrelser innan den tas in i järnvägsplanen.
När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och
planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 7, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.
De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga
störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen skall anges
särskilt i planen. Till planen skall en genomförandebeskrivning fogas. I beskrivningen skall de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av planen redovisas.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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