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Ansökan om dispens för åtgärd inom naturreservat, 
nationalpark, naturminne, djur och växtskyddsområde 

Prövningsavgift  
En avgift* på 2900 kr måste betalas in för att dispensen ska kunna behandlas. Avgiften betalas till 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, bankgironummer 5050-2764. Ange vilket område betalningen avser.  

Markägare behöver inte betala prövningsavgift vid dispensansökan för naturreservat eller naturminne. För 
tillstånd enligt reservatsbeslut behövs aldrig prövningsavgift. 

* (Enligt 12 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, avgiftsklass 4)

SÖKANDE: 
Namn  Adress 

Postadress Telefon (dagtid) 

Företag E-postadress

 Sökande är markägare 

Fastighet Kommun 

Fastighetsägare 

Om åtgärden även har anmälts på annat sätt till länsstyrelse eller kommun, ange hur 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ELLER ÅTGÄRDEN: 
Dispens söks från följande skyddade områdens föreskrifter: 

Naturreservat               Nationalpark Djur- och växtskyddsområde Naturminne 

Det skyddade områdets namn: 
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Tidpunkt när verksamheten eller åtgärden ska genomföras 
 
 
 
Beskrivning av den verksamhet eller de åtgärder som planeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av hur området ser ut idag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sökandens bedömning av påverkan på naturmiljön: 
 
 

 
Åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja ansökan: 
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Om kompensationsåtgärder planeras, ange vilka 

Bilagor 
Till ansökan ska lämpligt kartmaterial bifogas. 

Det är bra om även foton, som visar den aktuella platsen bifogas. 

I vissa fall, när Länsstyrelsen har begärt det, ska ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

BILAGOR 

UNDERSKRIFT 
Datum Sökandens underskrift 

Ansökan sänds via e-post till: gavleborg@lansstyrelsen.se eller med post 
till: 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
801 70 GÄVLE 

Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

Tel: 010-225 10 00 

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

artskyddsförordningen)


	Sökandens underskrift
	Ansökan sänds inskannad via e-post till: uppsala@lansstyrelsen.se eller med post till:
	Länsstyrelsen i Uppsala län
	751 86 UPPSALA
	Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/uppsala
	Tel: 010-22 33 000

	Namn: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon dagtid: 
	Företag: 
	Epostadress: 
	Sökande är markägare: 
	Fastighet: 
	Kommun: 
	Fastighetsägare: 
	Om åtgärden även har anmälts på annat sätt till länsstyrelse eller kommun ange hur: 
	Naturreservat: Off
	Nationalpark: Off
	Djuroch växtskyddsområde: Off
	Naturminne: Off
	Det skyddade områdets namn: 
	Tidpunkt när verksamheten eller åtgärden ska genomföras: 
	Beskrivning av den verksamhet eller de åtgärder som planeras: 
	Beskrivning av hur området ser ut idag: 
	Sökandens bedömning av påverkan på naturmiljön: 
	Åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön: 
	Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja ansökan: 
	Om kompensationsåtgärder planeras ange vilka: 
	BILAGOR: 
	Datum: 
	Markägare: Off


