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Blankettinformation

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ledningar

Länsstyrelsen i Kalmar län
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Formulär
Val av Länsstyrelse

Sökande

Sökandens kontaktuppgifter

Ange länsstyrelse
Länsstyrelsen i Kalmar län

Sökande är:
Fastighetsägare
Verksamhetsutövare
Entreprenör
Konsult/ombud
Arrendator
Annan

Annan, ange vad
Ideell förening

Är sökande ett företag?
Ja
Nej

Företagsnamn
Föreningen södra Ölands Järnväg
Kontaktpersonens förnamn
Leif
Kontaktpersonens efternamn
Rydberg
Postadress
Grindmossevägen 20
Postnummer
38696
Postort
Färjestaden
ProjektID
 
Telefon, dagtid
0725307886
E-postadress
Leif421@hotmail.se
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Uppdragsgivare

Plats för åtgärden

 
Uppdragsgivaren är densamma som sökanden

Uppdragsgivaren är:
Fastighetsägare
Verksamhetsutövare
Entreprenör
Konsult/ombud
Arrendator
Annan

Annan, ange vad
Ideell förening
Är uppdragsgivaren ett företag?

Ja
Nej

Företagsnamn
Föreningen södra Ölands Järnväg
Kontaktpersonens förnamn
Leif
Kontaktpersonens efternamn
Rydberg
Postadress
Grindmossevägen 20
Postnummer
38696
Postort
Färjestaden
Telefon, dagtid
0725307886
E-postadress
Leif421@hotmail.se

Kommun / kommuner
Mörbylånga
Startpunkt (fastighet eller ort)
Segerstad
Slutpunkt (fastighet eller ort)
Tornård
Har markägare godkänt åtgärden?

Ja
Nej
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Tidpunkt

Typ av åtgärd

Beräknad tidpunkt när åtgärden ska börja (ååååmmdd)
2021-08-02
Beräknad tidpunkt när åtgärden ska avslutas (ååååmmdd)
2022-08-01

Typ av åtgärd
Nyanläggning
Underhållsröjning
Breddning av ledningsgata
Trädsäkring / kantträdsavverkning
Rasering
Byte av befintlig

Om nyanläggning eller byte, vilken typ av ledning?
Luftledning
Sjökabel
Markkabel

Ledningens användningsområde
Vatten/avlopp
El
Tele/data
Fjärrvärme
Annat

Plöjning, total sträcka (m)
 
Plöjning, djup (m)
 
Plöjning, bredd (m)
 
Schaktning, total sträcka (m)
 
Schaktning, djup (m)
 
Schaktning, bredd (m)
 
Annan metod, total sträcka (m)
3500
Annan metod, djup (m)
0,3
Annan metod, bredd (m)
1,8
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Utförande
Antal transformatstationer
0
Byggnadernas respektive yta (m²)
 
Beskriv transformatorstationernas läge, utformning samt påverkan på natur- och kulturmiljön. Läget ska också visas på karta (max antal tecken 400)
 
 
 
 
 
Tillförda utfyllnadsmassor (m²)
20 makadam
Beskriv var massorna läggs upp, om det är permanent eller tillfälligt. Ange även om massorna är förorenade och på vilket sätt (max antal tecken 400)
Ren makadam på banvall
Bortgrävda jordmassor (m²)
Omflyttning
I terräng

Ja
Nej

Väg med vägområde:
inom vägområdet
utanför vägområdet

Antal meter utanför vägområdet
Endast korsande väg
Väg som saknar vägområde:

Ja

Kommer träd att avverkas?
Ja
Nej

Om ja, ange typ av skog (art och beståndsålder) som avverkas samt yta (m²)
Enstaka buskar/sly

Blankettid: 1616692140235 Sida 5 av 10 Datum: 2021-03-25 18:53:06Page 5 of 30



Nuvarande markanvändning

Skyddade områden

Nuvarande markanvändning
Åker/vall
Betesmark
Mosse/kärr
Hygge
Barrskog
Lövskog
Blandskog
Enskild vattentäkt
Allmän vattentäkt
Kalfjäll
Annat

Typ av vegetation på platsen
Ängsmark

Berörs skyddade områden?
Minst ett skyddat område berörs
Inget skyddat område berörs

Vilka skyddade områden berörs
Nationalpark
Naturminne
Naturreservat / naturvårdsområde
Djur- / växtskyddsområde
Kulturreservat
Vattenskyddsområde
Natura 2000
Strandskyddsområde
Naturvårdsavtal
Generellt biotopskydd
Beslutat biotopskyddsområde
Landskapsbildsskydd

Beskriv vilka skyddade områden/typer av generellt biotopskydd som berörs och eventuell påverkan på dem (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna enbilaga om mer utrymme behövs
Referera till Naturvårdverkets kartbild Natura 2000 över området
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Andra naturvärden

Kulturmiljövärden

Vattenpassage

Berörs andra naturvärden?
Minst ett naturvärde berörs
Inga naturvärden berörs

Andra naturvärden som berörs
Obrutet fjäll
Nyckelbiotoper / naturvärdesobjekt
Samrådsomr för naturvård / naturvårdsplan
Ängs- och betesinventering
Våtmarksinventering
Skyddsvärda träd
Förorenad mark
Skyddade arter
Riksintresse för naturvård / friluftsliv / rennäring
Annat

Berörs kulturmiljövärden?
Minst ett kulturmiljövärde berörs
Inga kulturmiljövärden berörs

Kulturmiljövärden som berörs
Övriga kulturhistoriska lämningar
Riksintressen kulturmiljö
Fornlämningar
Annat

Passerar den planerade ledningen något vattenområde?
Ja
Nej

Har du anmält åtgärden som vattenverksamhet?
Ja
Nej

 
Jag kommer att beskriva vattenpassager i en bilaga
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Vattenpassage: 1
Vattenpassager

Försiktighetsåtgärder

Kompletterande information

Bilagor

 

Vattenområdets namn
Segerstadskanalen
Metod för passage samt hur övergång mellan land och vatten görs (max antal tecken 400)
Med bro
Skäl till vald metod (max antal tecken 400)
Lämligaste (enda) alternativ

Försiktighetsåtgärder (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs
I huvudsak manuellt arbete med handverktyg för montering slipers /räls. Enstaka transport av makadam med lastbil. Ingen åverkan på befintlig
banvall utom där banvallen är raserad.

Kompletterande information om projektet (max antal tecken 400). Ytterligare information kan även lämnas i bilaga
Ett projekt som syftar till att anlägga en cykeldressinbana mellan Segerstad och Torngård på den befintliga banvallen. Genom att ta bort
gamla slipers förr destruktion, lägga ny miljövänlig slipers samt lägga återanvänd räls. Arbetet innebär ytterst ringa påverkan på banvall och
dess omgivning. Finns ochså behov av ett minder förråd i Segerstad för förvaring av dressinerna med kringutrustning.

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.
Vattenpassager
Fotografier
Ritning / skiss över åtgärden
Annan bilaga, t.ex. kompletterande information och/eller miljökonsekvensbeskrivning

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.
Nej, jag kommer att skicka bilagorna med vanlig post
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Anvisningar
Sökande
Ange om sökande är fastighetsägare, verksamhetsutövare, entreprenör, konsult/ombud, arrendator eller något annat.
Länsstyrelsens yttrande/beslut kommer att skickas till sökande.
Sökandens kontaktuppgifter
Ange sökandens företagsnamn, för- och efternamn, postadress dit länsstyrelsens beslut ska skickas samt telefonnummer
dagtid och e-postadress. 
Uppdragsgivare
Ange namn, postadress, telefonnummer och e-postadress till uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren är densamma som
sökande behöver inte uppgifterna om uppdragsgivaren fyllas i. Kryssa i "Uppdragsgivaren är densamma som sökande".
Plats för åtgärden
Ange inom vilken eller vilka kommuner som arbetena planeras samt fastighetsbeteckning eller ort för start- och slutpunkt för
den aktuella ledningssträckan. Om ledningen förgrenar sig på sträckan, välj en start- eller slutpunkt, alternativt fyll i flera
punkter under Steg 15, ”Kompletterande information”.
Tidpunkt
Ange tidpunkt när åtgärden ska påbörjas och avslutas.
Typ av åtgärd
Ange vilken typ av åtgärd som ska vidtas, flera val är möjliga, och vilken typ av ledning som ska användas. Ange också
ledningens användningsområde och vilken metod som används samt total sträcka, djup och bredd i meter.
Utförande
Ange uppgifter om transformatorstationer. Beskriv deras läge och utformning samt eventuell påverkan på natur- och
kulturmiljön. Läget för transformatorstationerna markeras på den bifogade kartan.
Ange om massor ska tillföras eller grävas bort och i så fall hur mycket. 
Ange om ledningens huvudsakliga placering är inom eller utanför väg med vägområde, samt om ledningen berör vägar som
saknar vägområde. Med vägområde menas den mark eller det utrymme som har tagits i anspråk för väganordningar
(anordningar som behövs för vägen, dess drift eller brukande).
Uppgifter om avverkning fylls i. Området som du avser att avverka markeras på den bifogade kartan.
Nuvarande markanvändning
Kryssa för nuvarande markanvändning och ange typ av vegetation på platsen.
Skyddade områden
Kryssa för vilka skyddade områden som berörs av verksamheten.
Generellt biotopskydd är t.ex. allé, stenmur, odlingsröse, småvatten m.m.
Andra naturvärden
Kryssa för vilka naturvärden som berörs av verksamheten.
Kulturmiljövärden
Kryssa för vilka kulturmiljövärden som berörs av verksamheten.
Vattenpassage
Ange om åtgärden eller verksamheten passerar något vattenområde. Samtliga passager ska markeras med nummer på
bifogad karta. För varje passage ska planerad metod för passage anges (t.ex. styrd borrning, på bro) samt skälen till varför den
metoden valdes. Ange hur övergången mellan land och vatten utformas. OBS! Detta samråd ersätter inte anmälan om
vattenverksamhet.
Vid fler än en vattenpassage använd knappen "lägg till".
Om många vattenområden passeras kan ni beskriva dem i en bilaga istället för att fylla i formuläret.
Om inga vattenpassager välj knappen "Ta bort" för att ta bort Vattenpassage: 1.
Försiktighetsåtgärder
Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan på skyddade områden, naturvärden och
kulturmiljövärden samt naturmiljön i övrigt (t.ex. närliggande vattenmiljöer).
Kompletterande information
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Kompletterande information
Ange upplysningar som inte har kommit fram tidigare, t.ex. övrig metodbeskrivning, anmärkningar, om ni har skickat eller ska
skicka in andra ansökningar som berör samma åtgärd, t.ex. reservatsdispens.
Bilagor
Detaljkarta
Åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden ska finnas markerade. Vid sträckning längs väg ska det
framgå på vilken sida ni avser att dra ledningen. Äldre ledningar som tas bort, planerade avverkningar samt andra relaterade
arbeten ska framgå.
Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har
filformaten PDF, TIF eller JPG. Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan och skicka in den i pappersform med bifogade
dokument.
Lägg till en bilaga genom att välja dokumenttyp och därefter dokument via "Bläddra"-knappen. Klicka sedan på knappen "lägg
till". Kontrollera att dokumentet hamnar i listan längst ned på sidan.
Du kan även skicka in shapefiler separat efter kontakt med Länsstyrelsen.
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LÄNSSTYRELSEN 
KALMAR LÄN 

Ink. 2021 -04-  Di 

Järnvä en mellan Se erstad o Torn år 

  

Hej här kommer lite bilder och en karta som visar banvallen på den aktuella 

sträckan där vi vill återuppbygga järnvägen och använda den som en 

cykeldressinbana och det blir vår förening som håller ordning på den aktuella 

sträckan. Om jag börjar med kartan från norr och går mot söder punkt 1-5. 

1. Segerstad station där vi tänker oss börjar med dressinbanan. 

2. Bron över Segerstadskana len o där det största vattendraget passerar 

banvallen. 

3. Banvallen av grävd åt bägge håll vid denna vägövergång. 

4. Seby rastplats som man kan utnyttja mer om det bli järnväg. 

5. Då är vi framme vid banans slut efter 3,5k11ometer. 

Bilderna är tagna allt mellan 2015-2020 

Järnvägen på Öland lades ner 1961-09-30 och det är i år 60 år sedan och just 

järnvägen var livsnerven på Öland under framför allt 1940-talet innan lastbilar 

och bussar började bli mer vanligt. Vi tycker det är synd att det inte finns någon 

del av den 153km långa banan som går att åka på som det gjorde för 60år 

sedan. Se på vår grannö Gotland där var järnvägen helt borta efter 

nedläggningen 1960 men idag har man återuppbyggt 6km så går det på den 

ena ön så borde det även gå på den andra? 

Mvh 

Henrik Rydberg 

Ordförande Föreningen Södra Ölands Järnväg 

Tel: 073-8459155 

E-post:  henriksodraolandsjarnvag@gmail.com  
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Flygbilder på kartbild.com
https://kartbild.com/#14/56.3590/16.5866/0x4 
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BESLUT
 

Diarienummer
525-2944-2021
 2021-04-07

 
Sid 1 (3)

Föreningen södra Ölands Järnväg 
Grindmossevägen 20
38696 Färjestaden

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Webb www.lansstyrelsen.se/kalmar

Elektronisk delgivning

Angående anmälan om samråd för anläggande av räls för 
cykeldressin mellan Segerstad-Torngård, Mörbylånga 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avvisa ärendet.

Bakgrund
Ni anmälde den 25 mars 2021 för samråd att ni avser anlägga räls för cykeldressin mellan 
Segerstad-Torngård i Mörbylånga kommun.

Det aktuella området ligger inom Natura 2000 området Stora Alvaret (SE0330176). Stora 
Alvaret är utpekat som Natura 2000 område för både habitatdirektivet och fågeldirektivet. 
Inom det aktuella området finns utpekade habitat och arter.

Motivering
Länsstyrelsen bedömer att åtgärden kan på ett betydande sätt påverka miljön i Natura 2000 
området och att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken därför krävs.

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan om samråd göras för en åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som 
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Eftersom länsstyrelsen bedömer att den planerade 
åtgärden kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken är en anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken inte tillämpligt.

Länsstyrelsen avvisar därför anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och upplyser 
samtidigt om att det är förbjudet att utföra den planerade åtgärden utan tillstånd enligt 7 kap. 
28 a § miljöbalken. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Beslutet är förenligt med miljöbalkens mål, hushållningsbestämmelser och allmänna 
hänsynsregler.
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Diarienummer
525-2944-2021
 2021-04-07

 
Sid 2 (3)

Upplysning
Information om hur en Natura 2000-prövning går till finns på länsstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-
naturen/tillstand-natura-2000-omrade.html

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Du kan överklaga beslutet, se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av Martin Unell, enhetschef efter föredragning av Kicki 
Ringdahl, naturvårdshandläggare.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Bilaga
Hur man överklagar

Kopia
Mörbylånga kommun 
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525-2944-2021
 2021-04-07

 
Sid 3 (3)

Bilaga
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391 
86 Kalmar.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange diarienummer 2944-2021.
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