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Remiss av promemorian Förtydligande av bemyndigande 

att meddela föreskrifter om anmälan för samråd 

Miljödepartementet har begärt att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över förslagen i rubricerad 

promemoria. 

 

Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet avstyrker promemorians förslag till ändring i 7 § förordningen (1998:904) 

om anmälan för samråd vad gäller införandet av rekvisitet igenkännbar.  

 

Det saknas lagstöd för att ytterligare begränsa föreskriftsrätten för länsstyrelserna och 

Skogsstyrelsen till ”igenkännbar” naturmiljö. Det finns ingen motivering till varför rekvisitet ska 

införas och vilka konsekvenser detta kan få för naturpräglade kulturmiljöer. Eftersom rekvisitet 

begränsar tillämpningsområdet bedömer Riksantikvarieämbetet att det finns en risk för 

oönskade konsekvenser på så sätt att värdefulla kulturmiljöer riskerar att inte omfattas av 

anmälningsplikten.  

 

Rekvisitet ”igenkännbar naturmiljö av visst slag” 

I promemorian saknas en närmare förklaring till varför föreskriftsrätten ska begränsas till 

”igenkännbar” naturmiljö. Det framgår endast att naturmiljöerna ska vara möjliga att identifiera 

med hjälp av föreskrifterna och att en naturmiljötyp kan vara igenkännbar om den innehåller 

vissa strukturer och element. Riksantikvarieämbetet konstaterar att rekvisitet begränsar 

tillämpningsområdet och att det inte finns stöd i 12 kap. 6 § miljöbalken för detta. Vidare 

används begreppet ”igenkännbar” i 7 kap. 11 § miljöbalken, vilket kan föranleda att 

tillämpningen av den bestämmelsen kommer att få påverkan på föreskrifternas tillämpning enligt 

7 § i förordningen om anmälan för samråd.  

 

Riksantikvarieämbetet anser vidare att begreppet igenkännbar är ett svårtillämpbart rekvisit för 

den naturpräglade kulturmiljön, som också omfattas av samrådsskyldigheten enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken (se rättsfallet MÖD 2019:17). Införandet av rekvisitet kan medföra ytterligare 

svårigheter vad gäller gränsdragning enligt lagbestämmelsen och de föreskrifter som kan 
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meddelas. Promemorian redovisar inte några skäl för hur rekvisitet ska fungera och kunna 

tillämpas vad gäller den naturpräglade kulturmiljön. Konsekvensen av detta blir en uppenbar 

risk för inskränkt tillämpning vad gäller värdefulla kulturmiljöer. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av överantikvarien Susanne Thedéen efter föredragning av 

verksjuristen Nils Åberg. Även tf. avdelningschefen Torsten Hökby och chefsjuristen Maria 

Westergren har varit med om den slutliga handläggningen. 

 

Detta yttrande har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 
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