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Ansökan om tillstånd/dispens  
från reservatsföreskrifter m.m. 

Sökandens namn Eventuellt org.nummer 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer Ort Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Eventuellt ombud, kontaktperson eller utförare (om annan än sökande) 

Det skyddade områdets namn 

Typ av skyddat område 

Naturreservat 

Naturminne 

Djur- eller växtskyddsområde 

Natura 2000-område 

Planerad start för åtgärden 
(år-månad-dag): 

Åtgärden planeras avslutad 
(år-månad-dag): 

Beskrivning av verksamheten och syftet (bifoga en bilaga om utrymmet inte räcker): 

Särskilda skäl för ansökan: 
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Till ansökan ska bifogas: 
• Översiktskarta i minst skala 1:50 000
• Detaljkarta i högst skala 1:10 000 för byggnader och anläggningar.

Bifoga situationsplan och ritningar.

Ort och datum Sökandes underskrift 

Om någon annan än sökanden ska utföra åtgärden, t.ex. en inventering, ska namn på dessa 
personer anges i rutan för eventuell utförare. Om Länsstyrelsen beslutar att ge dispens är den 
som står som sökande ansvarig för att åtgärden genomförs i enlighet med Länsstyrelsens 
beslut och ställda villkor. 

Länsstyrelsen får meddela dispens enligt 7 kap 7 § Miljöbalken (1998:808) Länsstyrelsen får 
meddela dispens från föreskrifter inom nationalparker och naturreservat om det finns 
särskilda skäl. Beslut om dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet 
kompenseras i rimlig utsträckning i naturreservatet eller i något annat område. 

Om det krävs en dispens från reservatsföreskrifterna beror på föreskrifterna för det aktuella 
reservatet. Dessa kan variera mellan reservaten beroende på syftet med skyddet. Om det inte 
behövs dispens från reservatsföreskrifterna kan det ändå krävas en anmälan om samråd enligt 
12 kap 6 § miljöbalken om verksamheten eller åtgärden kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön. 

Vid prövningen av dispensärendet tar Länsstyrelsen enbart ställning till verksamhetens 
inverkan på allmänna intressen. Ni bär själv ansvaret för att verksamheten inte skadar några 
enskilda intressen och att ni har de tillstånd som krävs från kommunen, berörda markägare, 
väghållare etc. 

Ansökan behandlas först när prövningsavgiften betalats in 
Prövningsavgiften måste betalas in för att ansökan ska kunna behandlas för dispens inom 
naturreservat. Avgiften tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Ni kommer att få information 
om prövningsavgiften tillsammans med meddelande om att Länsstyrelsen mottagit ansökan. 

Övrigt 
Observera att det också kan behövas andra dispenser: 
• Terrängkörning (1 § terrängkörningslagen (1975:1313))
• Natura 2000 (7 kap 27-29 §§ miljöbalken)
• Strandskydd (7 kap 13-18 §§ miljöbalken)
• Artskydd (8 kap 1§ miljöbalken eller 6 och 15 §§ artskyddsförordningen)

Ansökan skickas till:  
Länsstyrelsen i Gotlands län  
Naturvårdsenheten 
621 85 Visby 
Tel: 010-223 90 00 

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, 
hittar du information här: www.lansstyrelsen.se/dataskydd


