
Ansökan om dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken 

Ö 

Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen 
skane@lansstyrelsen.se

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På 
så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 

1. Sökanden
Sökandens namn Telefon bostad 

Adress Telefon arbete 

Postadress Mobilnummer 

E-postadress

2. Fastighetsägare (om annan än sökande)
 

Markägarens namn Telefon bostad 

Adress Mobilnummer 

Postadress Markägaren har godkänt planerad åtgärd 

3. Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Berörd/a fasighet/er: Kommun 

4. Typ av biotop (mer information om respektive biotop finns i bifogade informationsavsnittet) 
Fler än ett alternativ kan kryssas i.  

Allé Pilevall 

Åkerholme Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

Småvatten och våtmark i jordbruksmark Odlingsröse i jordbruksmark 

Stenmur i jordbruksmark 



Ansökan om dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken 

5. Ange syftet med åtgärden/- erna  Varför söker ni dispens? Beskriv vilka särskilda skäl ni hänvisar till. Om ni hänvisar till 
7 kap 11 b § miljöbalken beskriv då på vilket sätt åtgärderna behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark. Markera även om ni 
ansöker enligt 7 kap 11 b § miljöbalken..

Ansöker enligt 7 kap 11 b § miljöbalken (Om er fastighet ligger inom slättbygd med liten tillgång till skyddade 
biotoper och ni samtidigt söker dispens enligt 11 b §, är möjligheten att få dispens mer begränsad än i andra områden)

6. Beskrivning av biotopen/ -erna
Ge en kortfattad beskrivning av respektive biotop ni söker dispens för. Ange t.ex. antal träd, längd, bredd och yta på biotopen samt förekomst av olika växt- 
och djurarter. Beskriv också området runt biotopen och hur vanlig biotopen är i det omgivande landskapet (markera gärna på karta).

7. Kompensationsåtgärder
Hur tänker ni ersätta förslusten av biotopen eller den naturvärdeskada som uppkommer.
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miljöbalken 

Ö 

9. Kompletterande information
Om ni vill lämna mer information än vad som får plats här går det bra att lämna på separat papper.

10. Till ansökan ska bifogas tydliga kartor
För att ansökan ska anses komplett och länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet måste denna 
information bifogas: 

� Översiktskarta, gärna i skala 1:50 000 som visar aktuellt område (skala och norrpil ska anges) 
� Detaljkarta, gärna i skala 1:5 000 – 1:10 000 med aktuella biotoper inritade (skala och norrpil 

ska anges) 
� Fotografier som tydligt visar aktuella biotopers utseende (och ange varifrån och varåt 

fotografierna är tagna) 

11. Underskrift
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö 
skane@lansstyrelsen.se



Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-22 41 000 vx skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-22 41 000 vx 5050-3739 

Ansökan om dispens från biotop-
skyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 

Ansökan om dispens från biotopsskydds- 
bestämmelserna är belagd med en avgift 
enligt avgiftsförordningen
(1992:191). Avgiften tas ut oavsett om 
ansökan avslås eller bifalles. 

Lagstiftning 
� 7 kap 11 § miljöbalken 
� 5 -8 §§ förordning om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. 

Information 
Huvudsyftet med biotopskyddet är att bevara 
den biologiska mångfalden. Biotopskyddet 
innebär förbud att bedriva verksamhet eller 
utföra åtgärder som kan komma att skada 
mindre mark- eller vattenområden (biotoper) 
som är livsmiljö för hotade djur- eller växtarter 
eller som är särskilt skyddsvärda. 

I odlingslandskapet är följande biotoper 
generellt skyddade: 

� Alleér – Lövträd planterade i en enkel 
eller dubbel rad som består av minst 
fem träd längs en väg eller det som 
tidigare utgjort en väg eller i ett i 
övrigt öppet landskap. Träden skall till 
övervägande del utgöras av vuxna 
träd. 

� Källor med omgivande våtmark i 
jordbruksmark – Områden i terräng 
där grundvatten koncentrerat 
strömmar ut och där den våtmark som 
uppkommer till följd av det 
utströmmade vattnet uppgår till högst 
ett hektar. 

� Odlingsrösen i jordbruksmark – På 
eller i anslutning till jordbruksmark 
upplagda ansamlingar av sten med 
ursprung i jordbruksdriften. 

� Pilevallar – Hamlade pilar i en rad som 
består av antingen minst fem träd med 

ett inbördes avstånd av högst 100 
meter i en i övrigt öppen 
jordbruksmark eller invid en väg där 
marken mellan pilträden är plan eller 
upphöjd till en vall, eller av tre träd, 
om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 
meter hög och två meter bred. 
Biotopen omfattar trädradens längd 
med den bredd den vidaste 
trädkronans projektion på marken 
utgör. För det fall vallen är bredare än 
trädkronornas projektion på marken 
omfattar biotopen vallen i sin helhet. 

� Småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark – Småvatten och 
våtmarker med en areal av högst ett 
hektar i jordbruksmark som ständigt 
eller under en stor del av året håller 
ytvatten eller en fuktig markyta såsom 
kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, 
kallkällor, märgelgravar, öppna diken, 
dammar och högst två meter breda 
naturliga bäckfåror. 
Arealbegränsningen avser inte linjära 
element som öppna diken eller högst 
två meter breda naturliga bäckfåror. 
Dammar anlagda för 
bevattningsändamål innefattas inte i 
denna biotop. 

� Stenmurar i jordbruksmark – 
Uppbyggnader av på varandra lagda 
stenar som har en tydlig, långsträckt 
utformning i naturen och som har eller 
har haft hägnadsfunktioner eller som 
funktion att avgränsa jordbruksskiften 
eller någon annan funktion. 

� Åkerholmar – Holmar av natur- eller 
kulturmark med en areal av högst 0,5 
hektar som omges av åkermark eller 
kultiverad betesmark. 
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Utöver dessa generellt skyddade biotoper finns 
det ytterligare ett antal som länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen kan skydda genom 
särskilda beslut. 

Biotopernas betydelse för växt- 
och djurlivet
Många småbiotoper i odlingslandskapet har 
höga natur- och kulturvärden genom den 
variation de skapar. De utgör ofta livsmiljöer 
och reträttplatser för flera av jordbruks- 
landskapets växt- och djurarter. Flera av dessa 
arter var tidigare betydligt vanligare men 
genom jordbrukets rationalisering, t.ex. 
borttagning av stenmurar, har förekomsten av 
sådana livsmiljöer i odlingslandskapet minskat 
starkt. Detta har fått till följd att många av 
odlingslandskapets arter är trängda och i flera 
fall hotade. 

Undantag från förbudet 
Beträffande de generellt skyddade biotoperna i 
odlingslandskapet får länsstyrelsen i enskilda 
fall medge undantag från förbudet, men bara 
om det finns särskilda skäl. Möjligheten till 
undantag är till för situationer då andra 
intressen att nyttja mark- eller vattenområden 
kan anses vara mer angelägna än intresset av 
att behålla enstaka, skyddade biotoper.  
Vid bedömningen av om särskilda skäl finns 
ska länsstyrelsen även väga in skadans 
omfattning på biotopen liksom om skadan är 
bestående eller inte. 

Vägledande för bedömningen av åtgärder som 
ansöks i enlighet med 7 kap 11 b § miljöbalken 
kommer att vara 1) om åtgärden behövs för att 
utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av 
jordbruksmark, samt 2) biotoptypens 
förekomst i det omgivande landskapet samt 
det enskilda objektets biologiska värden.  
En prövning av om det finns särskilda skäl får 
göras i varje enskilt fall. 

För mer information 
kontakta: 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen 
205 15 Malmö 
Telefon: 010-224 10 00 

e-post: skane@lansstyrelsen.se

För info om hur Länsstyrelsen Skåne 
behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö
skane@lansstyrelsen.se

mailto:exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

	Lagstiftning
	Information
	Biotopernas betydelse för växt- och djurlivet
	Undantag från förbudet
	För mer information kontakta:
	Ansökan skickas till:
	1. Sökanden
	2. Fastighetsägare (om annan än sökande)
	3. Fastighet/-er som berörs av åtgärden
	4. Typ av biotop (mer information om respektive biotop finns i bifogade informationsavsnittet) Fler än ett alternativ kan kryssas i.
	5. Ange syftet med åtgärden/- erna  Varför söker ni dispens? Beskriv vilka särskilda skäl ni hänvisar till. Om ni hänvisar till 7 kap 11 b § miljöbalken beskriv då på vilket sätt åtgärderna behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande a...
	6. Beskrivning av biotopen/ -erna Ge en kortfattad beskrivning av respektive biotop ni söker dispens för. Ange t.ex. antal träd, längd, bredd och yta på biotopen samt förekomst av olika växt- och djurarter. Beskriv också området runt biotopen och hur ...
	7. Kompensationsåtgärder Hur tänker ni ersätta förslusten av biotopen eller den naturvärdeskada som uppkommer.
	Ansökan skickas till:


	Sökandens namn: 
	Telefon bostad: 
	Adress: 
	Telefon arbete: 
	Postadress: 
	Mobilnummer: 
	Epostadress: 
	Markägarens namn: 
	Telefon bostad_2: 
	Adress_2: 
	Mobilnummer_2: 
	Postadress_2: 
	Markägaren har godkänt planerad åtgärd: 
	Berörda fasigheter: 
	Kommun: 
	Hur tänker ni ersätta förslusten av biotopen eller den naturvärdeskada som uppkommer: 
	Om ni vill lämna mer information än vad som får plats här går det bra att lämna på separat papper: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Åkerholme: Off
	Allé: Off
	Småvatten och våtmark i jordbruksmark: Off
	Kryssruta4: Off
	Pilevall: Off
	Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark: Off
	Odlingsröse i jordbruksmark: Off
	5 ange syftet med åtgärderna: 
	Ansöker enligt 7 kap 11b: Off
	Beskrivning av biotoperna: 


