1 (3)

Ansökan om dispens/ tillstånd inom
naturreservat m.m.
Sökande
Namn

Adress

Postadress

Telefon (dagtid)

Organisation/ Företag

E-post

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Har fastighetsägaren godkänt den
planerade åtgärden?

Beskrivning av verksamheten eller åtgärden
Typ av områdesskydd som berörs:

□

□

Naturreservat
Nationalpark
Det skyddade områdets namn:

□ Naturminne

□ Annat, vad?

Befinner sig verksamheten eller åtgärden inom strandskyddsområde (inom 100 m från sjö eller vattendrag)?

□ Nej

□ Ja

Om ja, vilket av följande särskilda skäl föreligger för att dispens ska medges?

□Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
□Verksamheten/åtgärden är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering

□Verksamheten/åtgärden måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför
området

□Verksamheten/åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området

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

□Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
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Har dispens meddelats tidigare för samma verksamhet?

□ Ja
□ Nej

Om ja, ange beslutsdatum och diarienummer

Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd

När planeras verksamheten utföras?
Beskrivning av hur området ser ut idag

Hur bedömer ni att åtgärden/ verksamheten kommer att påverka naturmiljön?

Avser ni att vidta några åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön? Vilka?
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Vilka skäl anser ni finns för att bevilja ansökan?

Bilagor
Till ansökan skall i regel karta bifogas. Exakt vilka kartor och annat material som bör komplettera
ansökningsblanketten beror på åtgärdens/ verksamhetens art och omfattning. Någon form av karta eller
koordinatangivelse (Rikets nät) är dock i regel alltid nödvändig. Exempel på vad som kan behöva bifogas är:
o Översiktskarta i lämplig skala (t ex 1:50 000 eller 1:100 000) med aktuellt område markerat
o Detaljkarta i lämplig skala (t ex 1:5 000 eller 1:10 000) med den skyddade biotopen markerad
o Fotografier från platsen
Kontakta gärna Länsstyrelsen om ni undrar vilket material som kan behövas just i ert ärende.
Länsstyrelsen kan också begära in miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för åtgärden/ verksamheten, om det
anses nödvändigt i det enskilda fallet.

För prövning av ansökan om dispens från gällande föreskrifter tas en avgift ut. Information om
inbetalning kommer att skickas ut till Er när ansökan inkommit till Länsstyrelsen.
Datum

Sökandens underskrift

Ansökan skickas antingen med post till:
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 FALUN
eller med e-post till: dalarna@lansstyrelsen.se
Väljer du e-post behöver ansökan inte vara
underskriven för hand.

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas
län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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