
Nya rutiner gällande samråd för 
fiberföreningar 

Länsstyrelsen avskaffar det obligatoriska samrådet enligt Miljöbalken för 
fiberföreningar. Om åtgärden väsentligt kan komma att förändra naturmiljön 

behöver ni dock fortsatt samråda med Länsstyrelsen. Samråd enligt 
kulturmiljölagen krävs alltid om ni passerar fornlämningar, byggnadsminnen och 

kyrkor på mindre än 50 meters avstånd. Ibland behövs även andra prövningar 
om åtgärden påverkar skyddade områden, biotopskydd eller vattenområden.

           

 På Länsstyrelsen webbplats hittar du all information du 
 behöver om samråd för fiberkabel.

  www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, Djur & Natur, Fiberkabel

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontakta oss

Martin Svensson 
010-224 51 80 
010-224 40 00

Naturvårdsenheten    
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vattenvårdsenheten 
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kulturmiljöenheten 
kulturmiljo.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Landsbygdsenheten 
landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-fiberkabel/Pages/default.aspx


Nya rutiner gällande samråd

Från och med 1 juli 2014 avskaffar Länsstyrelsen det obligatoriska samrådet enligt 
Miljöbalken för fiberföreningar. Anledningen är att de föreningar vi har följt upp har 
skött sig bra och ingreppen har inte lämnat några stora spår efter sig i naturmiljön. 
Om åtgärden väsentligt kan komma att förändra naturmiljön behöver ni dock fortsatt 
samråda med Länsstyrelsen. Samråd enligt kulturmiljölagen krävs fortfarande alltid 
om ni passerar fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor på mindre än 50 meters 
avstånd. Ibland behövs även andra prövningar om åtgärden påverkar skyddade områ-
den, biotopskydd eller vattenområden.

Skicka kompletta handlingar

Om ni behöver samråda är det viktigt att underlaget ni skickar in till 
Länsstyrelsen är komplett och av tillräckligt bra kvalité. 

Kontrollera vilka natur-, kultur- och vattenvärden som 
berörs av åtgärderna. Planera ledningsdragningen genom 

att i möjligaste mån undvika de natur-, kulturmiljö-, 
och vattenvärden som finns i området. Om ni inte kan 
undvika dessa värden ska ni ange vad ni gör för att 
begränsa skadan. Om ni bedömer att en anmälan om 
vattenverksamhet krävs så beskriv hur vattenpassager 
kommer att ske och vad ni ska göra för att begränsa 
skadan. Mer information om när en anmälan krävs 
finns på vår webbplats. Vi rekommenderar att ni tar 
hjälp av konsult med kunskap om natur-, kultur- 
och vattenvärden. 

Tydliga kartor

Skicka in tydliga kartor där sträckningen för 
ledningsförläggningen framgår.

Använd gärna vår karttjänst WebbGIS för att ta fram 
kartor. Där kan ni enkelt få fram aktuella skikt för natur-, 

kultur- och vattenvärden. 

Kartan ska innehålla: 

• Sträckningen där ni planerar förlägga ledningen. 
• De natur-, kultur- och vattenvärden som finns i sträckningens närhet och är 

aktuella för den typ av samråd eller anmälan som ni gör.
• Markeringar där ni passerar eventuella vattenområden om ni gör en anmälan om 

vattenverksamhet eller söker samråd för naturmiljön. 

Berör sträckningen ett mycket stort område kan det vara bra med en översiktskarta 
samt detaljerade kartor över delsträckningar. 

Anmälan

Anmälan för samråd görs via e-tjänst Samråd för fiberkabel.  
Anmälan om vattenverksamhet görs med blanketten Anmälan om vattenverksamhet.
Om ledningsdragningen är inom 50 meter från fornlämningar, används mallen Mall 
för fornlämningar, som finns på vår webbplats, tillsammans med lämpliga kartor. 

Våra handläggningstider

För en fiberoptisk ledningsdragning där man inte utför åtgärder i skyddad 
natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden så kan ett samråd enligt 12 kap 
6 § (MB) behövas. Handläggningstiden är upp till sex veckor från det att anmälan är 
komplett. 

För åtgärder inom skyddad natur kan det krävas tillstånd. Handläggningstiden kan 
då vara upp till sex månader. 

För åtgärder inom femtio meter från fornlämningar kan det krävas tillstånd enligt 
kulturmiljölagen. Handläggningstiden kan då vara upp till fem månader. 

För åtgärder inom vattenområden kan anmälan i vissa fall behöva göras till 
Länsstyrelsen. Handläggningstiden är då cirka fyra månader.

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-fiberkabel/Pages/default.aspx
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=samrad_miljobalk_ledningar
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/blanketter/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/anmalan-vattenverksamhet.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/tillstand/samrad-for-fiberkabel/Pages/default.aspx

