
Särskilda synpunkter på kapitel 15 om provning av små avlopp och 
strandskydd/Natura 2000

Länsstyrelsen Skåne anser att de delar som behandlar samprövning av avlopp och strandskydd/ 
Natura 2000 i vägledningen ska utgå, då den leder till en ologisk och ej korrekt hantering av 
ärendena. Länsstyrelsen Skåne håller med om att det i lagstiftningen står att Natura 2000 ska 
prövas tillsammans med tillstånd enligt 9 kap. och att förbuden i strandskyddet inte omfattar de 
verksamheter som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen Skåne anser dock att en 
sådan hantering inte är korrekt enligt andra delar av miljöbalken och kommer bidra till en 
ologisk hantering av ärenden. Länsstyrelsen Skåne ifrågasätter om det varit lagstiftarens mening 
att tillstånd för avloppsanläggning ska likställas med tillstånd för A- och B-verksamheter i 9 kap. 
Lagstiftningen i denna del bör ses över få att få en mer logisk och korrekt hantering av 
avloppsanläggningar inom skyddade områden som Natura 2000 och strandskydd. Denna del bör 
utredas innan en vägledning i frågan skapas. 

Länsstyrelsen är första instans att pröva Natura 2000-tillstånd, det skulle därmed vara ologiskt 
att lagstiftaren menar att Natura 2000-tillstånd ska prövas av underinstans vid samprövning. 
Vidare så innebär detta att Länsstyrelsen dels ska vara överklagningsinstans samtidigt som 
kommunen ska samråda med Länsstyrelsen genom hela prövningen av ett Natura 2000 tillstånd. 
Länsstyrelsen får tillsynsvägleda, men inte göra bedömningar i kommunens ärende i de fall 
Länsstyrelsen är överklagningsmyndighet. Det blir även en ologisk och ineffektiv prövning av 
ärenden som kräver Natura 2000-tillstånd, då dessa områden oftast även utgör naturreservat. 
Om tillstånd för avloppet och Natura 2000-tillståndet ska samprövas innebär detta att 
Länsstyrelsen (i de fall Länsstyrelsen beslutat om naturreservatet) inte längre kan sampröva 
Natura 2000 och naturreservatsdispensen. Prövningarna utgår oftast från samma naturvärden. 

 Det är även ologiskt att kommunen ska pröva strandskyddet inom skyddade områden vid 
avloppsanläggningar för att samprövning ska ske. Anledningen till att prövning av strandskyddet 
i vissa delar ligger på Länsstyrelsen är för att dessa ärenden ska samprövas med områdesskyddet 
t.ex. naturreservatet. Genom att kommunen tar över dessa prövningar vid tillstånd för 
avloppsanläggningar så delar man en samprövning för att kunna göra en annan. Detta anser 
Naturprövningsenheten inte vara en logisk eller korrekt prövning av ärendena. Vidare så finns 
även t.ex. tillstånd enligt landskapsbildskyddet. Enligt denna lagstiftning ska dessa tillstånd 
samprövas med tillstånd enligt naturskyddslagen. Detta innebär att även prövning av 
landskapsbildsskyddet ska ingå i kommunens prövning.

Länsstyrelsen Skånes hantering

Idag hanterar Länsstyrelsen i Skåne dessa ärenden i vanlig ordning, det vill säga så prövas 
strandskyddsdispenser vid avloppsanläggningar av Länsstyrelsen inom skyddade områden enligt 7 
kap och av kommunen utanför skyddade områden. Om avloppsanläggningen berör Natura 2000-
områden så gör kommunen en bedömning om tillstånd krävs eller inte, ibland efter remiss till 
Länsstyrelsen. Om ett Natura 2000-tillstånd krävs så prövas detta av Länsstyrelsen. Dock har en 
sådan prövning aldrig utförts av Länsstyrelsen Skåne, då det alltid varit möjligt med andra 



alternativ som inte krävt tillstånd enligt Natura 2000. Landskapsbildskyddet hanteras av 
Länsstyrelsen.

Övergripande om avlopp inom skyddade områden

I första hand anser Länsstyrelsen Skåne att en alternativ placering alltid ska övervägas först vid en 
prövning av en avloppsanläggning inom skyddade områden. Även om åtgärden inte kräver 
tillstånd enligt Natura 2000, naturreservatsdispens etc. så kan platsen vara en dålig lokalisering. 
Om en lokalisering inom skyddade område inte går att undvika ska tillståndet förenas med 
försiktighetsmått/tillstånd som säkerställer att skadan blir så begränsad som möjligt t.ex. var ska 
ev. massor läggas upp, upplagsplats o.s.v. Länsstyrelsen Skåne får i en del ärenden in 
avloppsanläggningar som endast klarar normal skyddsnivå inom de skyddade områdena. 
Länsstyrelsen Skåne ser det som befogat att i många fall kräva hög skyddsnivå på 
avloppsanläggningar inom skyddade områden.


