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ANSÖKAN OM DISPENS
FRÅN BIOTOPSKYDDET
Enligt 7 kap. 11 och 11b §§ miljöbalken

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191).
Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698.
Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller biotopskyddsdispens.

Uppgifter om sökanden
Företag/organisation:
Namn:
Adress:
Postnummer och ortsnamn:
Personnummer/organisationsnummer:
Telefonnummer, dagtid:

E-post:

Jag som ansöker om dispens är:
Markägare
Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Annat: _____________________

Berörda fastigheter
Fastighet/fastigheter:
Kommun:
Fastighetsägarens namn och adress (om annan än sökanden):

Har fastighetsägaren godkänt åtgärden:
Ja
Nej

Biotop som ansökan omfattar
Allé
Åkerholme
Pilevall
Odlingsröse i jordbruksmark
Stenmur i jordbruksmark
Småvatten och våtmark i jordbruksmark (till exempel öppet dike, damm och bäck)
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00
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Beskrivning av biotopskyddsområdet
Till exempel antal träd och trädslag i alléer, antal odlingsrösen och åkerholmar. Längd och bredd på diken, stenmurar och bäckar:

Dispens söks för följande åtgärd
Beskriv ingreppets omfattning och hur och när åtgärden ska genomföras:

Åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark
(7 kap. 11 b § miljöbalken). Se även under rubriken Särskilda skäl.

Särskilda skäl
Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens:

Om åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark (se ovan) krävs även följande uppgifter:
1.
En kalkyl som visar att åtgärden är företagsekonomiskt lönsam genom att förväntade vinster med sökt åtgärd samt kostnader
för att ta bort respektive biotop redovisas.
2.
Uppgift om förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde i omkringliggande landskap.
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Förslag till kompensationsåtgärder
Till exempel återplantering av alléträd, återuppbyggnad av stenmur:

Åtgärder för att begränsa skadan på naturmiljön
Beskriv skyddsåtgärder och/eller försiktighetsmått. Redogör för hur eventuella alternativa platser för åtgärden, som innebär mindre skada
på naturmiljön, har utretts:

Miljöersättning
Ja, kundnummer _____________________________________
Nej

Material som ska bifogas
Översiktskarta och detaljkarta med aktuellt område markerat (ange skala och norrpil)
Fotografier från platsen (frivilligt)
Företagsekonomisk kalkyl och beskrivning av biotopskyddsförekomst (om ansökan gäller att
utveckla/bibehålla aktivt brukande av jordbruksmark, 7 kap. 11b§)

Underskrift
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Blanketten sänds in till Länsstyrelsen. Anmälan kan gärna sändas in digitalt till
halland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 HALMSTAD
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

