Ansökan om tillstånd –
Landskapsbildsskydd enligt 19 §
naturvårdslagen i dess lydelse före 1975

Information

Lagstiftning

Landskapsbildsskydd är ett skydd för
landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari
1975.

19 § naturvårdslagen i dess lydelse före
1 januari 1975.

Landskapsbildsskyddet infördes innan
begreppet riksintresse fanns för att på ett
enklare sätt än genom reservatsbildning
kunna skydda stora områden från större
påverkan eller förändring. Det var framförallt
det visuella upplevelsevärdena som man
önskade skydda i landskapet. Även om
begreppet inte finns i den nu gällande
miljöbalken gäller bestämmelserna
fortfarande i de berörda områdena så länge
länsstyrelsen inte beslutar något annat.
Länsstyrelsen handlägger ärenden om
tillstånd från landskapsbildsskydd.
Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje
enskilt område med landskapsbildsskydd.
Skyddet reglerar bland annat bebyggelse,
vägar och andra anläggningar och åtgärder,
t.ex. schaktning och fyllning, som kan ha en
negativ effekt på landskapsbilden. Även
åtgärder som inte är bygglovspliktiga
innefattas av landskapsbildsskyddet och
förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen.
För vissa åtgärder/verksamheter kan det
även krävas dispens från bestämmelser i
7 kap. miljöbalken (t.ex. strandskydd,
naturreservat m.m.)

9 § i Lag (1998:811) om införelse av
miljöbalken.

Vår Service
Ansökan gäller när den registrerats hos
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen förklarar gärna eventuella
oklarheter per telefon eller e-post. Du kan
förvänta dig att vi uttrycker oss lättförståeligt,
att vi är vänliga och hjälpsamma och att vi
handlägger varje ärende korrekt inom rimlig
tid.

Instruktioner
Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt.
Texta gärna. Om ni vill lämna mer
information än vad som får plats för på
blanketten går det bra att lämna den på
separat papper.
Hur man fyller i blanketten ”Ansökan om
tillstånd – Landskapsbildsskydd”:
1.
2.
3.
4.

5.

Landskapsbildsskyddets namn
(ej obligatoriskt).
Uppgifter om sökanden: namn, adress,
telefonnummer m.m.
Uppgifter om eventuell medsökande.
Information om var i länet åtgärden ska
utföras. Ange kommun och
fastighetsbeteckning. Om sökande inte
är markägare ska uppgifter om
markägaren fyllas i här. Har markägaren
godkänt den planerade åtgärden?
Beskriv åtgärden för vilken tillstånd söks.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ange hur stor markareal som totalt
kommer att tas i anspråk samt byggyta
för eventuella byggnader.
Om åtgärden innefattar ny byggnad,
ombyggnad eller tillbyggnad, beskriv
denna till fasad, material, fönster,
takhöjd, färgsättning m.m.
Ge en kortfattad beskrivning av
området, t.ex. markanvändning,
vegetation, djurliv, friluftsliv m.m. Hur ser
platsen ut?
Hur kommer den planerade åtgärden att
påverka landskapsbilden?
Ange syftet med åtgärden/ -erna, skälen
till varför tillstånd ska ges.
Uppgifter om eventuella miljöstöd som
erhålls för berört område.
Eventuella kompletterande uppgifter
som ni anser att Länsstyrelsen behöver
ta del av.
För att Länsstyrelsen ska kunna
handlägga ärendet behöver kartor,
ritningar och gärna fotografier bifogas.
Glöm inte att skriva under blanketten
med namn och datum.

Anmälan skickas till:
Länsstyrelsen i det län där sökande har sitt
säte eller utövar den huvudsakliga delen av
sin verksamhet.
För verksamheter i Skåne skickas anmälan till:
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen
skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 41 00 (växel)

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

Ansökan om tillstånd
Landskapsbildsskydd enligt 19 §
naturvårdslagen i dess lydelse före 1975
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen
skane@lansstyrelsen.se

1. Landsskapsbildssskyddets namn (ej obligatoriskt)
Ange namnet (om du känner till det) på det område med landskapsbildsskydd som berörs av åtgärden

2. Sökanden
Namn
Adress

Postnummer

Telefonnumm
mer

Postadress

Mobilnummer

E-postadress

3. Medsökande
Namn
Adress

P ostnummer

Telefonnummer

Postadress

Mobilnummer

E-postadress

4. Fastig
ghet/ -er ssom berörs av åtgä rden
Fastighetsbetteckning/-ar:

Kommun

Fastighetsägaare (om annan än ssökande)
Adress

P ostnummer

Telefonnumm
mer

Mobilnummer

Har fastighetssägare har godkänt planerad åtgärd?

Postadress
P

Postadress

Besöksadress

Telefo
on

205
2 15 Malmö

Södergatan 5

010--22 41 000 v x

291
2 86 Kristianstaad

Ö Boulevarrden 62 A

010--22 41 000 v x

E-postadress

Ja

Nej

Plusgiro/Bankgiro

5050-3739

E-post
E

www

skane@lansstyrel
s
sen.se

www. lansstyrelsen.se/sskane
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5. Planeerad åtgärrd
Beskriv åtgärd
den för vilken tillståånd söks

6. Areal som berö
örs
Ange total markareal som komm
mer att tas i anspråk
Ange byttyta// -or som kommer att tas i anspråk fö
ör eventuella byggnnader

7. Beskrrivning av nybyggnad/tillbyg
ggnad, om
mbyggnad
d
Beskriv nybyg
ggnaden/tillbyggnaaden/ombyggnade
en (t.ex. fasad, mateerial, fönster, takhöjjd, färgsättning m.m
m.)

8. Beskrrivning av området
Beskriv områd
det (markanvändning, vegetation, dju
urliv m.m.)

Ansökan om tillstånd
Landskapsbildsskydd enligt 19 §
naturvårdslagen i dess lydelse före 1975

9. Påverrkan på laandskapsb
bilden
Beskriv hur deen planerade åtgärrden kommer att påverka landskapsb ilden

10. Skäl för åtgärrden/- ern
na
Ange syftet m
med åtgärden/ -ern
na, skälen till varför tillstånd ska ges

11. Om jordbrukssmark berrörs
Erhålls miljöersättning eller kultu
urmiljöstöd för berö
ört område?

Ja, kundnumm
mer

12. Kom
mpletteran
nde uppgiifter
Eventuella ko
ompletterande uppg
gifter som ni anser länsstyrelsen bör tta del av

Nej
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13. Till aansökan skall
s
bifogas ritning och tydlig/-a karta -or






Som visar var den
n planerade åtgärden ä r belägen, dels översiktligt dels me r detaljerat
Som beskriver de
en planerade byggnade n, anläggningen/anordningen, des s läge, på
fastigheten.
nje och norrrpil ska ange
es på kartan
Skallin
Ritnin
ng eller skisss över plane
erad/ -e byg gnad/ -er med
m mått och takvinkel angivna
Foto ö
över område
et får gärna bifogas förr att underlätta länsstyrelsens hand läggning

12. Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Sökandens naamnunderskrift

Ort och datum
Medsökandens namnunderskriftt

Nam
mnförtydligande
nförtydligande

