Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter
i skyddade områden
Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter för naturreservat, nationalpark,
naturminne, djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde), av Länsstyrelsen beslutade
biotopskyddsområde samt kulturreservat.
För och efternamn

Adress
Telefonnummer

E-postadress

Om du inte har någon e-postadress, ange telefonnummer.

Kommunikation kan ske via e-post

Nej

Ja

Jag som ansöker om dispens är
Markägare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Kommun

Fastighetsbeteckning

Markägarens namn (om annan än sökande)

Markägarens adress

E-postadress till markägaren

Ange telefonnummer om det inte finns någon e-postadress.

Markägaren har godkänt planerad åtgärd

Ja

Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter:
Naturreservat

Nationalpark

Naturminne

Djur- och växtskyddsområde

Biotopskyddsområde (beslutade)

Kulturreservat

Nej, inte ännu

Annat

Det skyddade områdets namn

Vilken föreskrift söker ni dispens eller tillstånd ifrån?
Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Vad är syftet med åtgärden?

Beskriv utförligt och noggrant den verksamhet eller de åtgärder som planeras.
Till exempel vilken metod som ska användas, exempelvis gräva, plöja, schakta.

Vilka möjligheter har ni att utföra verksamheten/åtgärden på annan plats, utanför det skyddade området?
Beskriv varför åtgärder måste vidtas inom det skyddade området.

Vilka särskilda skäl har ni för att dispens ska medges?

Vilka planerade försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön kommer ni att ta?

Eventuella kompensationsåtgärder
Om skada inte går att undvika genom försiktighetsåtgärder.

Övriga uppgifter

Jag har betalat in prövningsavgift till Länsstyrelsen
Jag avvaktar länsstyrelsens bedömning om åtgärden kräver dispens innan prövningsavgiften betalas in

Prövningsavgift: Prövning om dispens från föreskrifter är belagda med en avgift på 2 900 kronor.
Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas
in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid betalning ”dispensansökan” samt det skyddade
områdets namn. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Till ansökan ska bifogas

•
•
•

Översiktskarta (med norrpil) i skala 1:2000 som visar aktuellt område
Detaljkarta (med norrpil) i skala 1:10 000 med aktuellt område inritat
Ev. ritning och ev. fotografier över aktuellt område

Är filerna som du ska maila totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Övriga upplysningar
Var noga med att fylla i uppgifterna ovan så noggrant som möjligt. Texta gärna. Om du vill
lämna mer information än vad som får plats på blanketten går det bra att lämna den på
separat papper. Avsaknad av uppgifter kan leda till att komplettering måste begäras in vilket
förlänger handläggningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om
ovanstående uppgifter lämnats.
Ansökan skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Eller skicka ansökan som e-post till
jonkoping@lansstyrelsen.se

Har du filer som är tyngre än 10 mb?

Skicka e-post till jonkoping@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten filskick.
Då kan du skicka e-post på 10 mb och mer till Länsstyrelsen.

