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Föreskrifter  om  ändring  i  Skogsstyrelsens  
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skogsägare  

SKSFS  2018:1  
Utkom  från  trycket  
den  1  juni  2018  
Omtryck  

beslutade den 24 april 2018 

Sakord: Gemensam inlämningsfunktion 

Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2013:44) om en 
gemensam inlämningsfunktion för skogsägare och efter överenskommelse med 
länsstyrelserna om Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12)1 

1  Föreskriften  omtryckt  2015:4  

om en 
gemensam inlämningsfunktion för skogsägare, 

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 5§. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
denna författning träder i kraft. 

Ärenden som får inledas genom den gemensamma 
inlämningsfunktionen 
1 §2 

2  Senaste  lydelse  2015:4  

Denna författning innehåller föreskrifter till 3 § förordningen (2013:44) om 
en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare om vilka ärenden som får 
inledas genom den gemensamma inlämningsfunktionen. 

Ärenden i den gemensamma inlämningsfunktionen får inledas genom 
Skogsstyrelsens e-tjänst Skogsärenden för företag.(SKSFS 2018:1) 

2 §3 

3  Senaste  lydelse  2015:4  

Följande ärenden avseende skogsbruksåtgärder får inledas genom den 
gemensamma inlämningsfunktionen: 

1. underrättelse till Skogsstyrelsen enligt 15 § skogsvårdsförordningen 
(1993:1096), vilken även ska anses vara anmälan för samråd till 
Skogsstyrelsen enligt 6 § första stycket förordningen (1998:904) om 
anmälan för samråd, 

2. anmälan för samråd till Skogsstyrelsen avseeende åtgärd i områden med 
mycket stor betydelse för flora och fauna, dikesrensning, skogsgödsling, 
askåterföring, stubbskörd, skogsbilväg, traktorväg, basväg, samt annan 
skogsbruksåtgärd enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SKSFS 2013:3) om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder, 

3. ansökan till Skogsstyrelsen om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 
enligt 15 § första stycket skogsvårdslagen (1979:429), samt 

4. ansökan till Skogsstyrelsen om tillstånd till avverkning av ädellövskog 
enligt 27 § första stycket skogsvårdslagen. (SKSFS 2018:1) 
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SKSFS 2018:1 

3 § Följande ärenden avseende åtgärder vid fornlämningar får inledas genom den 
gemensamma inlämningsfunktionen: 

1. samråd med länsstyrelsen om fornlämning kan beröras av arbetsföretag 
enligt 2 kap. 10 § första stycket kulturmiljölagen (1988:950), 

2. anmälan till länsstyrelsen om en fornlämning påträffas under grävning eller 
annat arbete enligt 2 kap. 10 § andra stycket kulturmiljölagen samt 

3. ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen om att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning enligt 2 kap. 12 § första stycket kulturmiljölagen. 
(SKSFS 2015:4) 

4 §4 

4  Senaste  lydelse  2015:4  

Följande ärenden avseende åtgärder vid markavvattning får inledas genom 
den gemensamma inlämningsfunktionen: 

1. samråd med länsstyrelsen enligt 6 kap. miljöbalken avseende 
markavvattning, 

2. ansökan till länsstyrelsen om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 
13 § första stycket miljöbalken, samt 

3. ansökan till länsstyrelsen om dispens från förbud mot markavvattning 
enligt 11 kap. 14 § andra stycket miljöbalken. (SKSFS 2018:1) 

5 § Följande ärenden avseende åtgärder vid dikesrensning får inledas genom den 
gemensamma inlämningsfunktionen 

1.  anmälan  till  länsstyrelsen  enligt  11  kap.  15  §  tredje  stycket  miljöbalken  
(1998:808)  avseende  dikesrensning  som  kan  skada  fisket.  (SKSFS  2018:1)  

Denna författning5 

5  SKSFS  2014:12  

träder i kraft den 14 juni 2015. 

Denna författning6 

6  SKSFS  2015:4  

träder i kraft den 13 juni 2016. 

Denna författning7 

7  SKSFS  2018:1  

träder i kraft den 15 juni 2018. 

HERMAN SUNDQVIST 

Cecilia Hedman 
(Tillsynsenheten) 

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidan 1 och 2 i tidigare utgivna SKSFS 2018:1. Rättelsen 
avser att hänvisning till 6 kap. 4 § första stycket 1 miljöbalken i 4 § första stycket 1 har 
ändrats till 6 kap. miljöbalken. Genom rättelsen införs även upplysning om tidigare 
föreskriftsändringar efter aktuell paragraf och i noter. 
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