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utfärdad den 15 december 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.1
dels att i 2, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ ordet ”skogsvårdsstyrelsen” i olika
böjningsformer skall bytas ut mot ”Skogsstyrelsen” i motsvarande form,
dels att 15 och 41 §§ skall ha följande lydelse.
15 §2 Naturvårdsverket skall föra den förteckning över naturområden som
avses i 7 kap. 27 § miljöbalken.
Förteckningen skall omfatta de områden som regeringen har
1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,
2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarandeområden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat
genom direktiv 97/62/EG,
3. beslutat skall föras upp på förteckningen med anledning av att Europeiska gemenskapernas kommission inlett ett samrådsförfarande enligt artikel
5 i direktiv 92/43/EEG,
4. beslutat skall föras upp på förteckningen med anledning av ett internationellt åtagande eller nationellt mål om skydd för områden.
Förteckningen skall kungöras på det sätt som gäller för författningar som
utfärdas av Naturvårdsverket. Kartor som utvisar områdenas avgränsningar
skall finnas tillgängliga hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket skall se till
att Skogsstyrelsen och berörda länsstyrelser har tillgång till förteckningen
och kartorna samt får kännedom om tillägg och ändringar som görs i dem.
41 § En kommuns beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 10–13, 21 och 22 §§ och Kustbevakningens beslut enligt 14 § får överklagas hos regeringen.
Bestämmelser om överklagande till miljödomstolen och Miljööverdomstolen finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.
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Senaste lydelse av 6 § 1999:1202.
Senaste lydelse 2001:449.
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SFS 2005:1159
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som
meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den
1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.
På regeringens vägnar
LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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