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Ansökan om att få genomföra åtgärd/ 
verksamhet inom naturreservat 

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 2020-03-18 

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

Naturreservatets namn 

Strandskydd 

Om åtgärden/verksamheten ligger inom strandskyddsområde kan dispens från strandskyddsbestämmelserna krävas 

Berör den planerade åtgärden/verksamheten strandskydd?  Ja  Nej 

Beskrivning av åtgärden/verksamheten 

Beskriv vad du vill göra och hur det ska genomföras. Beskrivningen ska omfatta alla åtgärder som berör åtgärden/verksamheten t.ex. markarbeten, 
tillfälliga upplag, transporter, för- och efterarbete, framtida underhållsarbete. Om åtgärden omfattar en byggnad ska du även beskriva storlek, 
utseende, material m.m. Bifoga en skiss på byggnaden. Ange hur skador på naturvärden kan undvikas. 
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Plats för åtgärden/verksamheten 

Beskriv vilka ytor/platser som åtgärden/verksamheten tar i anspråk. Bifoga karta där platsen är tydligt avgränsad. 

Tidpunkt för åtgärden/verksamheten 

Ange planerad tidpunkt (berörda månader) för åtgärden/verksamheten. 

Särskilda skäl för åtgärden/verksamheten 

Inom naturreservatet 

För att kunna meddela dispens från naturreservatsföreskrifter krävs särskilda skäl. Ange vilka särskilda skäl som finns för att genomföra 
åtgärden/verksamheten. 

Inom strandskyddsområde 

För att strandskyddsdispens måste någon av följande särskilda skäl uppfyllas. Kryssa i den/de som är aktuella för dig. Platsen 

  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen 

  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området 

  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området 

  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Beskriv platsen i dagsläget 

Beskriv platsen som du vill ta i anspråk för åtgärden/verksamheten. Bifoga gärna foton. 
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Övriga uppgifter 

Avgift 

Handläggningen av dispens från naturreservatsföreskrifterna är belagd med en prövningsavgift på 2 900 kr för alla utom 
fastighetsägaren. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om prövningsavgift krävs skickar Länsstyrelsen en 
inbetalningsavi. 

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. 

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen: Telefon 010-224 90 00

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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