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Naturvårdsverkets rapport 5262 ”Biotopskydd för vattenanknutna
biotoper” Remissvar*
FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetskontoret beslutar att överlämna och anföra kontorets
synpunkter som svar på remissen.
2. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård
Bo Gyllsdorf

SAMMANFATTNING

Kontoret har fått naturvårdsverkets utredning ”Biotopskydd för
vattenanknutna biotoper” på remiss. I rapporten föreslås ändringar i
förordningen (1998:1252) om områdeskydd enligt miljöbalken. Kontoret
ställer sig positiv till de förändringar som föreslås i utredningen.
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Bilaga 1: Utdrag ur naturvårdsverkets rapport 5262, Biotopskydd för vattenanknutna biotoper.
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UTLÅTANDE

Ärendet
Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
skydda vattenanknutna biotoper och föreslå ändringar i förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Förslagen är ett led i att
stärka skyddet för biologisk mångfald i enlighet med vad som anges i de
övergripnade nationella miljömålen. Syftet med uppdraget är att utöka
skyddet för värdefulla biotoper genom att utreda hur biotopskyddsbestämmelserna kan omfatta ytterligare typer av vattenanknutna biotoper i
limniska, marina och brackvattensmiljöer.
Enligt miljöbalken ( 7 kap. 11§) ska biotopskyddsområden omfatta mindre
mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Enligt 5§ förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken kan regeringen förklara
samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet som
biotopskyddområde. Enskilda särskilt skyddsvärda mark- eller
vattenområden som anges i förordningen om områdesskydd får förklaras
som biotopskyddsområde av skogsvårdsstyrelsen enligt 6§ och av
länsstyrelsen enligt 7§ förordningen om områdesskydd.
I rapporten lämnar naturvårdverket förslag på och beskriver vattenanknutna
biotoper som bör omfattas av biotopskydd. Naturvårdsverket föreslår att sex
vattenanknutna biotoper bör omfattas av generellt biotopskydd varav endast
”Naturligt sjöutlopp med omgivande mark”, kan komma att beröra staden.
För biotopskyddsområden som förklaras av länsstyrelsen enligt 7§
förordningen om områdeskydd föreslås fem biotoper varav ”Strand- och
vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller
som har en väsentlig betydelse för vissa arters fortlevnad” kan komma att
beröra staden.
Vidare föreslås att kommunen ska få bemyndigande att jämte länsstyrelsen
besluta om biotopskyddområden enligt 7 § förordningen om områdesskydd
samt att det ska införas en möjlighet att besluta om dispenser för
biotopskyddområden.
Det föreslås även att de biotoper som länsstyrelsen och kommunen kan
förklara som biotopskyddområden enligt 7 § ska redovisas i en bilaga till
förordningen.
Slutligen föreslås att biotopskyddsområden för sjöar, vattendrag och
havsområden ska kunna omfatta arealer upp till 10 hektar. Detta innebär en
ökning från dagens praxis om fem hektar.

Kontorets synpunkter
Föreslagna förändringar är en god föresats för att uppnå det nationella
miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag.” Kontoret samtycker
till förslaget att kommunen jämte länsstyrelsen ska få rätt till att inrätta
områdesskydd enligt förordningen och att man framförallt kopplar
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dispensmöjligheter till skyddsformen. Vidare har kontoret inga
invändningar mot att arealen för områdesskydd kommer att kunna omfatta
10 hektar till skillnad mot dagens arealangivelse på 5 hektar.
Det fullständiga remissförslaget kan tillhandahållas av gatu- och
fastighetskontorets handläggare.

SLUT

3 (3)

