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Ansökan om  dispens från 
naturminnesbestämmelser 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 

721 86 VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 

Uppdaterad 2020-01-28 

Om blankettens utrymme inte räcker till får du gärna skriva på annat papper. 

Sökande 

Namn Telefon dagtid 

Adress 

Postnummer Postort 

E-postadress

Fastighet Kommun 

Fastighetsägare 

Är åtgärden/verksamheten godkänd av fastighetsägaren?  Ja  Nej

Naturminnets namn 

Beskrivning av åtgärden 

Beskriv vad du vill göra och hur det ska genomföras. Beskrivningen ska omfatta alla åtgärder som berör naturminnet,  t.ex. fällning, beskärning, 
grävning inom 10 m radie från kronan, upplag, markutfyllnad. Ange hur skador på naturminnet kan undvikas eller minimeras. Bifoga karta som 
tydligt visar naturminnets placering och var du vill göra åtgärden 



2 (2) 

Tidpunkt för åtgärden 

Ange planerad tidpunkt (berörda månader) för åtgärden. 

Särskilda skäl för åtgärden 

Förklara utförligt varför åtgärden måste ske så att den påverkar naturminnet. 

Berörs några andra områdesskydd 

  Ja       Nej 

Om Ja, ange vad: 

Övriga uppgifter 

Avgift 

Handläggningen av dispens från naturminnesbestämmelserna är belagd med en prövningsavgift på 2 900 kr för alla 
utom fastighetsägaren. Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5051-8760 

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handläggningstiden. 
Observera att kompletteringar kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats. 

Ansökan skickas till: 
Vi ser gärna att du skickar din ansökan med bilagor digitalt till vastmanland@lansstyrelsen.se. 

Om du inte har möjlighet till det går det att skicka din ansökan till 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 VÄSTERÅS. 

Telefon 010-224 90 00 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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