Svensk författningssamling

SFS 2010:319

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

utfärdad den 29 april 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
dels att 8, 24, 25 a och 26–29 §§ samt bilagorna 2 och 3 ska ha följande
lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 7 a, 8 a, 8 b,
25 b och 25 c §§, av följande lydelse.
7 a § En kommun får i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt
skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 eller 3 ska utgöra
ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet
anges.
Kommunen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant
biotopskyddsområde.
8 § Bestämmelserna i 5–7 a §§ gäller inte mark- eller vattenområden i
omedelbar anslutning till bebyggelse.
8 a § Även om ett mark- eller vattenområde är ett biotopskyddsområde får
de verksamheter bedrivas och åtgärder vidtas som behövs för att genomföra
en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(1987:10), en arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, om planen eller bestämmelserna antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades.
8 b § Försvarsmakten får bedriva verksamhet inom ett mark- eller vattenområde som används som övningsfält eller skjutfält även om området är ett
biotopskyddsområde.
24 §1 Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut
enligt tredje stycket ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt
till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. Delgivning behöver dock inte
ske med sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till beslut.
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Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande,
får länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att
meddela ett föreläggande.
Beslut som avses i första stycket är
1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl eller ytterligare inskränkningar som avser naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom
naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
4. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska utgöra
ett biotopskyddsområde,
5. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller
växtskyddsområde,
6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskyddsområdet, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex månader,
7. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljöskyddsområde, och
8. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde.
25 a §2 En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande,
ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken
samråda med
1. Skogsstyrelsen, om beslutet berör skogsmark och det inte är uppenbart
att ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen, och
2. Fiskeriverket, om beslutet berör fiske eller vattenbruk och det inte är
uppenbart att ärendet saknar betydelse för Fiskeriverket.
25 b § En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande,
ändring eller upphävande av ett naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde samråda med Sveriges geologiska undersökning,
om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska
undersökning.
25 c § Skogsstyrelsen ska i ett ärende enligt 6 § samråda med
1. länsstyrelsen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för
länsstyrelsen, och
2. kommunen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för
kommunen.
26 §3 Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt 7 kap. eller 26 kap.
11 § miljöbalken som berör Naturvårdsverket eller Riksantikvarieämbetet
ska länsstyrelsen samråda med myndigheten, om beslutet
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1. kan leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller annan ekonomisk förpliktelse för staten, eller
2. annars är av vikt.
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27 §4 När ett beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare
meddelat beslut ändras eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras
på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om
beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha
fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Om det är
uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras.
Beslut som avses i första stycket är
1. beslut enligt 7 kap. miljöbalken att förklara ett område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne och beslut om föreskrifter för sådana områden och naturföremål,
2. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom
naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
3. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska utgöra
ett biotopskyddsområde,
4. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller
växtskyddsområde, om föreskrifterna gäller för markinnehavaren,
5. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskyddsområdet och beslut enligt 7 kap. 18 § miljöbalken om upphävande av strandskydd,
6. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljöskyddsområde,
7. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde och beslut enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om föreskrifter för
ett sådant område,
8. beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken om interimistiskt förbud, och
9. beslut enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om föreskrifter.
28 §5

Följande beslut ska sändas till de myndigheter som anges här.

Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
1. Beslut enligt 7 eller 7 a § att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde och beslut om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken till följd av
ett sådant beslut.
2. Beslut enligt 21 § att utse någon till förvaltare för ett område eller naturföremål på mark som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen
(1979:429) och beslut att återkalla ett sådant förordnande.
3. Beslut om tillstånd eller dispens rörande områden och naturföremål på
mark som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen.
4. Beslut enligt 27 § andra stycket som inte följer av 1, om inte kännedom
om beslutet uppenbart saknar betydelse för Skogsstyrelsen.
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Sveriges geologiska undersökning
29 §6 Följande beslut ska sändas till länsstyrelsen.
1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter
för områden och naturföremål.
2. Beslut om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken som rör ett biotopskyddsområde enligt 6 eller 7 a § denna förordning, om inte kännedom om
beslutet uppenbart saknar betydelse för länsstyrelsen.
3. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 b–18 e §§ miljöbalken.
4. Beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1.
Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2010.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 6 och 7 a §§
Brandfält
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Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 7 och 7 a §§
Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
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