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Ansökan

Dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering
Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska
därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

1

Sökande

Namn (inklusive eventuell attention eller c/o)

Person- /Organisationsnummer

Adress

Postnummer

–

Postort

E-post
Telefon dagtid

2

Berörda fastigheter

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägaren har godkänt planerad åtgärd		

Fastighetsägare samma som sökande

Ja

Nej

Ja

Nej

Fastighetsägare
Adress		

Telefon dagtid

Postadress		

3

Andra tillstånd med mera
Detaljplan finns
Bygglov finns
Dispens i naturreservat finns
Övrigt, ange vad:

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

010-225 30 10

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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4

Beskrivning av versamheten och syftet

5

Datum för verksamheten samt motivering till detta

6

Berörda arter

Berörs någon/några av följande arter:		
N/n-art och/eller fågelart i bilaga 1, Artskyddsförordningen
Art i bilaga 2, Artskyddsförordningen
Rödlistad art
Annan skyddsvärd art

Arternas svenska namn samt antal individer av varje art. Ange grund för uppgifter om antal.

7

Beskrivning av naturmiljön i området där arten/arterna påträffats/bedöms finnas
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8

Påverkan på arter

Hur kommer verksamheten att påverka arten/arterna och deras livsmiljöer?

Vilka åtgärder vidtas för att undvika/minska påverkan på arten/arterna och deras livsmiljöer?		

9

Skäl till dispens

Motivera tydligt varför det inte finns någon annan lämplig lösning och lokalisering (14 och 15 §§ artskyddsförordningen)

Motivera varför dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbrednings
område (lokalt, regionalt och nationellt) (14 och 15 §§ artskyddsförordningen)

Dispensen behövs (gäller endast vid dispensansökan enligt 14 § artskyddsförordningen)
för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,
för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
för forsknings- eller utbildningsändamål,
för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som
krävs för detta, eller
för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten
mängd.
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Information
Bifoga följande till ansökan:
» Översiktskarta (med skala och norrpil) där närmaste tätort finns med, där lokalisering av verksamheten
tydligt framgår
» Detaljkarta, om möjligt med markering av arten/arternas förekomst
» Shapefil om möjligt (särskilt viktigt vid större exploateringar)
» Foton från området
Information
» Information om artskydd finns på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/djur/
hotade-arter.html
» Artskyddsförordningen (2007:845): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM
» Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen (2007:845): http://www.naturvardsverket.se
» Rödlistan: http://www.slu.se/
» Uppgifter om skogliga naturvärden med mera finns att hämta på Skogsstyrelsens hemsida: 
www.skogsstyrelsen.se. Klicka vidare till fakta om skog/skogens pärlor. Materialet finns även att hämta
som läns- och i vissa fall kommunindelade filer i shape-format under skogens källa.
Länsstyrelsen kan för att kunna bedöma ärendet ställa krav på en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
6 kap. miljöbalken. Vid större arbetsföretag är det angeläget att söka förhandssamråd med Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se
Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på annat sätt.

Så här skickar du in blanketten
»
»
»
»

Skriv ”Ansökan om dispens från artskyddsförordningen” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss.
Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland

