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Tillstånd enligt 19 § Naturvårdslagen (1964:822)  

 

 

Anvisning till ansökan om tillstånd inom 
landskapsbildsskyddat område 
Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen 
i dess lydelse före den 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 de 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.  
 
Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje enskilt område med landskapsbildsskydd. 
Skyddet reglerar bland annat:  

• avverkning av enstaka barrträd, genomhuggning och avverkning av större 
skogsbestånd,  

• fyllning, schaktning, tippning och täktning, 
• ledningsdragning, 
• nybyggnation och ändring av befintlig byggnad, 
• uppförande av mast, och 
• upplag.  

 
Observera att vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga innefattas av 
landskapsbildsskyddet och förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
Landskapsbildsskyddet regleras i följande lagstiftning:  
19 § Naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före 1975.  
9 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken.  

Sökande  
Tillstånd kan sökas av ägare eller förvaltare, av privatpersoner, bolag, kommuner, 
stiftelser eller andra organisationer. För åtgärder på fastigheter som ägs av annan än 
sökanden krävs ägarens fullmakt.  

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om tillståndet, kontakta:  
 
norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller  
ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Ansökan om tillstånd inom landskapsbildsskyddat område  
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet landskapsbildsskydd  
 
Uppgifter med markerade * är inte obligatoriska för ansökan.  

Planerad åtgärd 
Landskapsbildsskyddets namn* 

Fastighetsbeteckning  Kommun 

Planerad(e) åtgärd(er)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Areal för planerad(e) markåtgärd(er) Areal för planerat uppförande av byggnad(er)   

Beskrivning av byggnadsdetaljer (ex. mått, material, färgsättning m.m.)  
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Beskrivning av närområdet (ex. markanvändning, vegetation, djurliv m.m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er motiverade bedömning av påverkan på landskapsbilden  

 
 
 
 
 
 
Syfte med planerad(e) åtgärd(er) samt motivering till varför tillstånd bör ges  

 
 
 
 
 
 

 
Kompletterande uppgifter  

 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksmark  
☐  Åtgärd(er) berör jordbruksmark  
 ☐  Miljöersättning eller kulturmiljöstöd erhålls inom planerat åtgärdsområde 
 
    Kundnummer ___________________________.  
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Sökande  
Namn, ev. attest, c/o 

 
 Telefonnummer dagtid 

Adress  

 
 Postnummer och ort  

Epostadress 

 
  

☐  Privatperson 
 

  
Medsökande    
Namn, ev. attest, c/o 

 
 Telefonnummer dagtid 

Adress  

 
 Postnummer och ort  

Epostadress 

 
  

☐  Ombud  
Ombud för 

 
Organisationsnummer 

☐  Företag  
Företagsnamn 

 
Organisationsnummer 

☐  Annan aktör  
Namn och typ av aktör 

 
Organisationsnummer 

 

Samråd, förankring och fullmakt  
Innebär genomförande av planerat projekt något intrång på annans egendom krävs samtycke från 
samtliga fastighetsägare.  
 

Sökanden(a) ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare.  

☐  Samråd hålls inte då sökanden(a) är enskild ägare.  

☐  Samråd har hållits.  

☐  Samråd kommer att hållas den ____________________.  

Sökanden ansvarar för att bifoga eventuell fullmakt om samtycke.  
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Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett.  
 
Följande handlingar ska bifogas ansökan:  
 
☐  Översiktskarta med planerad(e) åtgärd(er) markerad(e)  

☐  Fastighetskarta med planerad(e) åtgärd(er) skalenligt markerad(e)  

☐  Ritning eller skiss över planerad(e) byggnad(er) med måttangivelse och takvinkel   

☐  Fotografier av närområdet till planerad(e) byggnad(er)  

☐  Eventuell fullmakt om samtycke och andra behörighetshandlingar  

Underskrift  
☐  Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga  

Namnförtydligande Ort och datum  

 
Eventuell medsökande  

Namnförtydligande Ort och datum  

 
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet landskapsbildsskydd  
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