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Anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

När behövs anmälan om samråd?
Kan en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken
komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälan för
samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen.
Obligatoriskt samråd gäller enligt länsstyrelsens beslut i
Skåne för:
• Master med en höjd över 20 meter och utanför
detaljplanelagt område.
• Mindre vindkraftverk.
• Tippning, schaktning och utfyllnad inom strandskyddat område utanför tomtplats.
Tillsynsmyndigheten får förelägga verksamhetsutövaren
att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller
motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte
är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten.
Vem ska du samråda med?
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är
tillsynsmyndighet för åtgärder inom strandskyddade
områden i Hässleholms kommun. Det är till oss du ska
vända dig med din anmälan om samråd vid tippning,
schaktning och utfyllnad inom strandskyddat område.
För master och mindre vindkraftverk ska anmälan om
samråd göras till Länsstyrelsen i Skåne län.
Tidpunkt för påbörjande
Åtgärden får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan gjorts om inte tillsynsmyndigheten medgivit något
annat.
Lagstiftning
De bestämmelser som gäller för anmälan om samråd
finns att läsa i miljöbalken 12 kap 6 §.
De åtgärder som kräver dispens från strandskydd finns
att läsa i miljöbalken 7 kap 15 §.
Du kan även gå in på:
www.hassleholm.se
www.naturvardsverket.se

Tomtplats
Tomtplats är det område där markägaren kan hävda en
privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas.
Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats behöver inte vara
samma sak som en fastighet. Inom redan ianspråktagen
tomtplats krävs inget samråd för tippning, schaktning
och utfyllnad.
Byggavdelningens granskning
Tidpunkten för anmälan räknas från den dag då vi registrerat din anmälan. Inom 6 veckor kommer vi
att ge ett skriftligt besked om vi behöver kompletterande
uppgifter, mer tid för vår handläggning av ärendet eller
om åtgärden kan påbörjas.
Vid granskningen bedömer vi hur åtgärden kommer att
påverka natur- och kulturmiljövärden eller om åtgärden
är av sådan art att det kräver dispens från gällande
strandskydd. Dispenspliktiga åtgärder kan
t.ex. vara åtgärder som innebär att livsvillkoren ändras
väsentligt för djur- eller växtarter.
Lagstiftning
De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att
läsa i miljöbalken 7 kap. 13-18 §§.
Kontakta byggavdelningen
Vi har öppet för telefonsamtal och besök
måndag-fredag kl. 10:00-12:00. Du når samtliga
handläggare via telefonnummer 0451-26 70 00 eller
via e-post byggnadsnamnden@hassleholm.se
Vill du vara säker på att träffa en särskild handläggare
vid ditt besök bör du först kontakta handläggaren och
komma överens om tid.
Lämna in en anmälan
Anmäl via kommunens e-tjänst:
https://etjanster.hassleholm.se
Vid frågor skicka e-post till:
byggnadsnamnden@hassleholm.se
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ANMÄLAN OM SAMRÅD
inom strandskyddat område
Datum

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandes namn

Person-/Organisationsnummer

Telefon:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Berörd sjö eller vattendrag

Beskrivning av sökt åtgärd (beskriv även åtgärdens syfte)

Beskrivning av områdets natur (bifoga även aktuella bilder)

Areal som berörs av åtgärden

Ange schaktdjup och/eller höjd på utfyllnad

Tidpunkt för påbörjande

Handlingar som ska bifogas
Kartutdrag (både översiktlig och detaljerad karta ska bifogas)

Fotografier

Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och
behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på https://www.hassleholm.se/
kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter.html
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