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Hantering av tillstånd för Natura-2000 områden 

Flera Natura-2000 områden påverkas av Ostlänken. De som bedömts kräva tillstånd enligt Miljöbalken är Tullgarn, 
Svärtaån, Ramundbäcken/Vretaån/Kilaån samt området vid Borg. 

Nedan finns en beskrivning på hur långt handläggningen för påverkan av varje område har kommit. 

Natura-2000 område vid Tullgarn 

Beslut från Länsstyrelsen i Södermanland enligt Miljöbalken 7kap 28 a§ för att passera N2000 område Tullgarn 
finns från 2006-12-08 dnr BRÖ 05-87/SA60.  

En ny ansökan(dnr TRV 2014/4761) är inskickad 2014-04-30 till Länsstyrelsen då nya förutsättningar gäller för 
tillståndet, dvs förutsättningen att befintlig järnväg ska vara kvar.  

Miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan konstaterar sammanfattningsvis 

ingen av Ostlänkens sökta alternativa järnvägssträckningar genom Tullgarns Natura 

2000 område bedöms skada livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet av 

arter som avses att skyddas. För vissa sträckningar blir dock skyddsåtgärder nödvändiga.  

Natura-2000 område vid Svärtaån 

I Järnvägsutredningen studerades Natura 2000 områdena för Ostlänken.  

Praxis för när tillstånd ska sökas har stramats åt sedan den bedömningen gjordes och i samråd med Länsstyrelsen i 
Södermanland är processen med att söka tillstånd påbörjad (dnr 2014/40064). Ett första samråd är genomfört 
2014-05-19. Ansökan beräknas att skickas in till Länsstyrelsen i juli 2014. 

Natura-2000 område vid Ramundbäcken/Vretaån/Kilaån 

I Järnvägsutredningen studerades Natura 2000 områdena för Ostlänken.  

Praxis för när tillstånd ska sökas har stramats åt sedan den bedömningen gjordes och i samråd med Länsstyrelsen i 
Södermanland är processen med att söka tillstånd påbörjad (dnr 2014/40066). Ett första samråd är genomfört 
2014-05-19. Ansökan beräknas att skickas in till Länsstyrelsen i juli 2014. 

 Natura-2000 område vid Borg 

I Järnvägsutredningen studerades Natura 2000 områdena för Ostlänken.  

Praxis för när tillstånd ska sökas har stramats åt sedan den bedömningen gjordes och i samråd med Länsstyrelsen i 
Östergötland är processen med att söka tillstånd påbörjad (dnr 2014/40067). Ett första samråd är genomfört 2014-
05-20. Ansökan beräknas att skickas in till Länsstyrelsen i augusti 2014. 

 


