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Ansökan om dispens
från biotopskyddet
enligt 7 kap 11 § miljöbalken

Sökande
Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

E-post adress
Jag som ansöker om dispens är
markägare

entreprenör

konsult/ombud

arrendator

annat_______________

Markägare
Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

Berörd/a fastigheter

Kommun

Har markägaren godkänt planerad åtgärd /åtgärder ?

ja

nej

Typ av biotop /biotoper som berörs
Allé

Källa med omgivande
våtmark i jordbruksmark

Odlingsröse i jordbruksmark

Pilevall

Småvatten/våtmark/öppna
diken i jordbruksmark

Stenmur i jordbruksmark

Åkerholme

Beskrivning av åtgärden/åtgärderna samt syfte. Ange varför det inte finns andra
alternativa platser för åtgärden/åtgärderna för att undvika skada på
biotopen/biotoperna
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Vilka särskilda skäl har du för att dispens ska medges?

Beskrivning av respektive biotop (storlek på åkerholmar, längd på stenmurar, trädslag i
alléer etc.), omfattning av ingreppet och bedömning av naturvärden som skadas (t.ex.
flora, djurliv, träd etc.)

Beskrivning av omgivande markområden

Planerade kompensationsåtgärder/skadelindrande åtgärder (t.ex. ersättningsplantering
av alléträd)

Omfattas området/områdena av miljö- eller kulturmiljöstöd?
Ja
Om ja, ange vad:

Nej
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Tidpunkt för åtgärden/åtgärderna

Finns det några närboende som kan komma att störas av åtgärden/åtgärderna?
Ja

Nej

Om ja, har dessa informerats?
Ja

Nej

Vilka är de?

Övriga uppgifter

Till ansökan ska bifogas:





En översiktskarta i skala 1:50 000 där området /områdena har markerats.
En detaljkarta i skala 1:5 000 - 1:10 000 med aktuella biotop / biotoper inritade.
Om möjligt bör fotografier på biotopen /biotoperna bifogas. Bifoga då även en kommentar om varifrån
fotografierna är tagna. Detta för att underlätta Länsstyrelsens handläggning av ärendet.
Avgift: Handläggningen av dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagd med avgift på 2 300
kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.
Avgiften betalas in på Länsstyrelsens Bg-konto 5050-8738.
Fastighet och biotopskyddsdispens ska anges vid inbetalning.

Underskrift
Ort och datum

Sökandens underskrift

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.
Skicka ansökan med bilagor till:
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå
Telefon: 010- 225 40 00
e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se

