
   
   
    
 

   
 

 
 
 

 

 
    

 

 
 

  
 

 

Ansökan om dispens från biotopskyddet 
enligt 7 kap 11§ miljöbalken 

Sökandens namn Telefon sökande 

Adress Alternativt telefonnummer 

Postadress Telefon kontaktperson/ombud 

E-post sökande

Jag som ansöker om dispens är 

 markägare  entreprenör  konsult/ombud  arrendator  annat 

Markägarens namn Telefon bostad 

Adress Telefon arbete 

Postadress Mobil 

Berörd/berörda fastighet/fastigheter Kommun 

Har markägaren godkänt planerad åtgärd/åtgärder

 ja nej 

 

 

 

 

 

Typ av biotop/biotoper som berörs
 Allé  Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

Pilevall  Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

 Åkerholme 

 Odlingsröse i jordbrukmark 

 Stenmur i jordbruksmark 

Beskrivning av åtgärden/åtgärderna samt syfte 

E-post kontaktperson/ombud



   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vilka särskilda skäl har Ni för att dispens ska medges? 

Beskrivning av respektive biotop (storlek på åkerholmar, längd på stenmurar, trädslag i alléer etc.) 

Beskrivning av omgivande markområden 

Kompensationsåtgärder, t ex ersättningsplantering av alléträd 

 
 

 

Omfattas området/områdena av miljö- eller kulturmiljöstöd? 

Ja  Nej 

Om ja, ange vad? 



   
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

Ange vilka de är 

Övriga uppgifter 

Till ansökan ska bifogas: 
 

 

 
 

 

 
 

Ort och datum 

Underskrift 

Skicka ansökan till: Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 

 611 86 NYKÖPING     

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

• En översiktskarta där området för åtgärder har markerats
.

• En detaljkarta eller skiss som visar åtgärdernas lokalisering och omfattning.

• Fotografier på berört område bör bifogas för att underlätta Länsstyrelsens handläggning 
av ärendet.

• Dispensavgift: Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagd med en 
avgift på 2 900 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles. Avgiften 
betalas in på Länsstyrelsens bankgirokonto 5051-8661. Ange namn och "Dispens 
biotopskydd" vid inbetalning.

eller med e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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