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Begäran om att överta tillsyn av naturminnen från
Länsstyrelsen (MR 2019-0673)
Ärendebeskrivning
För att få en samlad bild av naturminnen inom kommunen önskar miljöskydds-kontoret att få
överta tillsynen av statliga naturminnen som förekommer inom kommunen från länsstyrelsen
i Västra Götalands län. En överlåtelse av tillsynen ska gälla till dess att Länsstyrelsen eller
annan myndighet beslutar något annat.
Beredning
I Alingsås kommun finns sex stycken naturminnesträd enligt Naturvårdsverkets register om
Skyddad natur. Naturminne är en skyddsform som kan användas för särpräglade
naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt (MB kap 7 § 10).
Samtliga befintliga naturminnen i Alingsås kommun är beslutade av länsstyrelsen vilket
innebär att det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen (Miljötillsynsförordning (2011:13) 2
kap. 8 §). Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn åt en kommunal nämnd, om
kommunfullmäktige begär det (Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap. 18 §).

Miljöskyddskontorets synpunkter
Miljöskyddskontoret bedriver under 2019 ett naturvårdsprojekt med naturminnen i fokus
(Tillsyns- och verksamhetsplan 2019, MN § 15 2019). Projektet syftar till att inventera de
befintliga sex statliga naturminnena, samt att inrätta nya kommunala naturminnen.
En överlåtelse av tillsynen av de statliga naturminnena till Miljöskyddsnämnden skulle
innebära att miljöskyddskontorets inventeringar av befintliga naturminnen kan betraktas som
regelrätt tillsyn, samt att miljöskyddsnämnden får en samlad bild av samtliga naturminnen
och deras status i Alingsås kommun. Tidsåtgången för tillsynen av dessa bedöms inte
särskilt betungande.
Miljöskyddskontoret anser att överlåtelsen av tillsynsansvaret till Alingsås kommun bör gälla
tillsvidare, tills Länsstyrelsen eller annan myndighet beslutar att återkalla tillsynen
(Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap. 18-21 §§).

Ekonomisk bedömning
Ingår i planerad verksamhet.

Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att ärendet om begäran om att överta tillsynen av naturminnen
från länsstyrelsen skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljöskyddsnämnden i uppdrag att skicka en begäran om
övertagande av den operativa tillsynen av statliga naturminnen till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, och att övertagandet gäller tillsvidare.
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