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Ansökan om dispens/tillstånd i nationalparker och naturreservat 

(OBS! Denna blankett gäller ej Natura 2000-tillstånd eller strandsskyddsdispens) 
 

1. Uppgift om sökanden 
Sökandes namn 
      

Person-/Org.nummer 
      

Adress 
      

Telefon 
      

Mobil 
      

Postadress 
      

E-postadress 
      

Eventuellt ombud, kontaktperson eller utförare (om annat än sökande) 
      
 
 
 
2. Allmänna uppgifter om verksamheten/åtgärden  
Det skyddade områdets namn: 
      

Kommun 
      

Typ av skyddat område: 
 Nationalpark   Naturminne 

  
 Naturreservat  Djurskyddsområde  

Planerad start för åtgärden (år-månad-
dag): 
 
Åtgärden planeras avslutad (år-månad 
dag): 
 

Tidigare dispens  Nej  Ja, datum och diarienummer       
 

 
3. Beskrivning av åtgärd/verksamhet (för turistisk verksamhet samt vetenskapliga 
undersökningar, se information på sidan 3) 
Beskrivning av planerad åtgärd eller verksamhet, lista även tydligt vad som kräver dispens/tillstånd (bifoga 
en bilaga om utrymmet inte räcker): 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
Särskilda skäl som ligger till grund för ansökan: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Påverkan 
Hur kommer åtgärden att påverka naturmiljön: 
      
 
 
 
 
 
 
Vilka åtgärder vidtas för att undvika påverkan på naturmiljön: 
      
 
 
 
 
 
 
Hur kan verksamheten påverka renskötsel och vilka åtgärder vidtas för att undvika påverkan: 
      
 
 
 
 
 
 
 
5. Till ansökan ska bifogas 
• Karta med verksamheten utritad. För stora skyddade områden kan både översikts- samt detaljkarta 

behövas 
• För byggnader och anläggningar ska situationsplan och ritningar bifogas (detaljkarta skala 1:10 000) 
• Vetenskapliga undersökningar, se information på sidan 3 

 
 
Ort och datum 
      
 

Sökandes underskrift 
      

 
Ansökan sänds till: Länsstyrelsen Norrbotten, Naturmiljöenheten, 971 86 Luleå 
Telefon: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 
 
OBS! Ansökan kan vara avgiftsbelagd, se nästa sida för mer information. 
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Information 

Länsstyrelsen har lång handläggningstid för ansökningar om dispenser eller tillstånd inom skyddade 
områden. Räkna med att det tar minst 8 veckor innan du får beslut i ditt ärende.  

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. 

Prövningsavgifter inom nationalparker och naturreservat 

Länsstyrelsen tar ut en prövningsavgift för prövningar av dispenser inom nationalparker eller naturreservat. 
Avgiften måste betalas in för att din ansökan ska behandlas, avgiften tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Om 
avgiften inte betalas prövas inte ärendet utan avvisas istället. 

För prövningar av tillstånd inom nationalparker eller naturreservat tas ingen avgift ut. 

Om din verksamhet kräver dispens eller tillstånd från föreskrifterna beror på hur föreskrifterna för det aktuella 
skyddade området är skrivna. Dispens krävs för verksamheter som är helt förbjudna, tillstånd krävs för 
verksamheter där det står att det är "utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet”.  

Föreskrifterna varierar mellan de olika områdena. Information om föreskrifter för varje skyddat område finns på 
Länsstyrelsens hemsida. Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta oss. 

Prövningsavgiften regleras i Avgiftsförordningen (1992:191).  Avgiften för ansökan om dispens från föreskrifter är 
2 900 kr. Avgiften betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5181-9266, ange spec 23910 samt vilken nationalpark eller 
naturreservat som ansökan gäller. 

Länsstyrelsen får efterskänka prövningsavgift i det enskilda fallet. 

Vetenskapliga undersökningar 

För vetenskapliga undersökningar ska följande uppgifter anges i ansökan: 

• projektägare/huvudman
• projektbeskrivning
• syftet med projektet
• arbetsmetoder
• personalinsatser
• kartbeskrivning
• tidsplan för projektet.

Guidade turer 

För ansökan om guidade turer finns en särskild blankett, använd den.

http://www.lansstyrelsen.se/NORRBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/Pages/default.aspx
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