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Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken på fastigheten Forsmark 6:20 
m.fl. i Östhammars kommun

Beslut
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd enligt 12 kap. 6 
§ miljöbalken.
Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig 
ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd.
Länsstyrelsen tillåter att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver inte invänta att 6 
veckor har gått sedan anmälan gjorts.

Upplysningar och råd
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även visa 
sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller 
miljön (2 kap. miljöbalken).
Den eller de som utför arbetet bör informeras om förekommande naturvärden, 
exempelvis växtplatser för nästrot, så att tillräcklig försiktig vidtas vid arbete i nära 
anslutning till sådana platser.
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra 
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte 
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.
En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga 
bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Grävning, utfyllnad och andra åtgärder i vattenområde, exempelvis våtmarker, kan kräva 
en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av 
dike eller kanal kan vara tillståndspliktig markavvattning och är tillståndspliktigt. För mer 
information kontakta Länsstyrelsen.
I artskyddsförordningen (2007:845) anges vilka arter som är fridlysta i Sverige. Åtgärder 
som strider mot förbud i förordningen måste föregås av dispensprövning från dessa 
bestämmelser. Denna dispens omfattar inte sådana åtgärder. 
 Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Med att störa menas exempelvis en 
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åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång så att antalet individer av den arten i 
ett område riskerar att minska. Det kan ske genom att fåglarna tvingas överge sin 
häckningsplats eller att färre antal ungar överlever. Avverkning av träd kan därför vara 
olämpligt att göra under fåglars häckningssäsong.
Om det vid grävarbete uppstår misstanke om föroreningar i marken, ska detta omedelbart 
anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunen.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 25 mars 2020 in en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till 
Länsstyrelsen. 
Anmälan gäller byggandet av tre vägar med installationer och belysning samt etablera 
ytor för parkering, bodar mm. Ytorna framgår av kartor i Bilaga 1.
De vägar som avses anläggas är väg 102, 118 samt 120. Vägarna kommer att anläggas 
med infrastruktur (el, tele, VA samt fjärrkyla/fjärrvärme) och tillhörande stationer. Därtill 
kommer etableringsytor för bodar och parkering att anläggas i det nya industriområdet 
Söderviken liksom en yta för upplag av temporära massor. Vägarna (inklusive 
infrastruktur) och de två grusade ytorna behövs för att SKB bland annat ska kunna 
uppföra byggnaden Platsförvaltning Tjärven (förråd för borrkärnor samt kontor för 
enheten platsförvaltning) och ett nytt platskontor. Den fastighet som berörs är främst 
Forsmark 6:20, i Östhammars kommun medan fastigheterna Forsmark 6:5 och 3:32 
berörs marginellt. Arbeten sker inom detaljplan 9.03 Forsmark.
För att minimera skada på naturmiljön har anpassningar gjorts. Bland annat har layouten 
för planerad byggnation justerats så att påverkan på den fridlysta arten nästrot ska 
undvikas samt att ett staket satts upp för att undvika att groddjur dödas inom 
arbetsområdet.

Motivering till beslutet
Områdets naturmiljö har inventerats och anpassningar gjorts för att minimera påverkan på 
naturmiljön. Länsstyrelsen bedömer därför att åtgärden inte medför en sådan påverkan att 
ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som ni har angivit i anmälan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och 
åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.
Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 6 veckor efter 
det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger något annat.

Beslutande
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Emilia Wolfhagen.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga:
1. Kartor

Kopia till:

registrator@naturvårdsverket.se 
trafikverket@trafikverket.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Bilaga 1 kartor 525-2852-2020
 

Karta 1. Översikt

Karta 2. Ytan för parkering och bodar (ljusgrå yta i ritningen övre högra hörn) är 5500 m2 stor. 
När det gäller den andra ytan (grårutig yta i ritningens övre högra hörn) avser SKB söka marklov för 10 000m2, men 
nuvarande bedömning är att endast 5500 m2 behöver fyllas ut. Ytan genomkorsas idag av en cykelväg och delen 
väster om denna är 2100m2. Ytan öster om cykelvägen blir maximal yta 7000 m2. I övrigt behövs upplagsytor för att 
sortera 30 000 m3 massor. Dessa kommer att lagras på befintlig grusad yta (yta med blå ram strax vänster om mitten 
i ritningen).


	Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken på fastigheten Forsmark 6:20 m.fl. i Östhammars kommun
	Beslut
	Upplysningar och råd
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Beslutande
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Bilaga:
	Kopia till:
	registrator@naturvårdsverket.se



