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Natura 2000-områden och slutförvaret av 
använt kärnbränsle

Nic Kruys, Länsstyrelsen Uppsala Län

Vad är ett Natura 2000-område?

• Ett geografiskt område som ingår i EU´s nätverk av skyddade 
områden

– SAC (särskilt bevarandeområde) enligt Art- och habitatdirektivet

– SPA (särskilt skyddsområde) enligt Fågeldirektivet

• I Sverige finns ca 4000 Natura 2000-områden

• Riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken
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Vilka värden finns i ett Natura 2000-område?

• Naturtyper – livsmiljöer som listas i Habitatdirektivets Bilaga 1

• Utpekade arter enligt Art- och habitatdirektivets bilaga 2

• Bevarandeplaner

– Beskriver naturtyper och utpekade arter i ett Natura 2000-område

– Beskriver bevarandemål, hot, bevarandetillstånd och 
bevarandeåtgärder

Vad får man göra i ett Natura 2000-område

• Åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område kräver Natura 2000-tillstånd.

• Gäller även åtgärder utanför Natura 2000-området

• Bevarandeplanen vägledande vid tillståndsprövning



3

Krav på tillstånd i MB 7 kap.

28 a § 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.
Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt
hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det
berörda området. Lag (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden
ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller
åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som
på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag
(2001:437).

Att lämna Natura 2000 tillstånd

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om
1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett
väsentligt allmänintresse och
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så 
att
syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. Ett beslut om
tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens tillåtelse.
Lag (2001:437).
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Kallriga:
Risk för grundvattenavsänkning 
med påverkan på den i 
bevarandeplanen prioriterade 
naturtypen Landhöjningsskog

Storskäret:
Risk för grundvattenavsänkning 
med påverkan på den i 
bevarandeplanen prioriterade 
naturtypen Fuktängar
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Forsmarksbruk:
Risk för bullerstörning från samlade verksamheter (inkl hamnverksamheten)
med påverkan bl.a. på de i bevarandeplanen utpekade arterna fisktärna 
och silvertärna
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Utsläpp av näringsämnen med risk för påverkan på marina 
naturtyper och arter.

Länsstyrelsens bedömning

• Arbetet med slutförvaret ger risk för påverkan på naturtyper 
och arter inom flera Natura 2000-områden genom

– Grundvattenavsänkning

– Bullerpåverkan

– Utsläpp av näringsämnen till havet

• Var och en av dessa risker aktualiserar behovet av Natura 2000-
tillstånd för sökt verksamhet.

• Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000-tillstånd behövs.
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Länsstyrelsens bedömning

• Länsstyrelsen bedömer att det kan vara rimligt att lämna 
Natura 2000-tillstånd för sökt verksamhet så länge tillräckliga 
villkor om skyddsåtgärder och uppföljning kopplas till 
tillståndet samt att kompensationsåtgärder krävs vid 
skada/påverkan på Natura 2000-områdenas arter och 
naturtyper.

Skyddsåtgärder och villkor

– Skyddsåtgärder för att minimera grundvattenavsänkningen.

– Kompensations- eller skyddsåtgärder för att minska kväveutsläppen till 
Öregrundsgrepen samt uppföljning av utsläppsnivåerna.

– Biologisk uppföljning av grundvattenavsänkningens påverkan på Natura 
2000-områdena Kallriga och Storskäret.

– Skyddsåtgärder avseende bullerpåverkan för att inte störa fåglar under 
häckningssäsong.


