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Ansökan 
Dispens och tillstånd för skyddade 
områden 

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering Vi 
är därför tacksamma om du 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 

1 Ansökan gäller tillstånd/dispens från följande områdens föreskrifter eller förbud: 
Nationalpark   

Naturminne 

Naturreservat / Naturvårdsområde      

Natura 2000 

Djur- och växtskyddsområde 

2 Sökande 
Namn (inklusive eventuell attention eller c/o) Personnummer/Organisationsnummer 

– 
Adress Postnummer Postort 

E-post Telefon 

Eventuellt ombud, kontaktperson eller utförare (om annan än sökande) Har du tidigare fått dispens? 

Nej  Ja, datum eller dnr: 

3 Om dispensen 
Berörd fastighet / berörda fastigheter Kommun 

Ange det skyddade områdets namn  Har markägaren gett sitt tillstånd? 

Ja Nej  Statlig mark 
Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan än sökande) 

Planerad start- och slutdatum 

Ange vad dispensen eller tillståndet gäller (verksamhet, åtgärd, forskning m.m.) 

  

POSTADRESS
831 86 ÖSTERSUND 

BESÖKSADRESS
Residensgränd7 

TELEFON
010-225300 

E-POST
jamtland@lansstyrelsen.se

WEBB
lansstyrelsen.se/jamtland

jamtland@lansstyrelsen.se
http://lansstyrelsen.se/jamtland
mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
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4 Beskriv utförligt och noggrant den verksamhet eller de åtgärder som planeras 
Till exempel storlek material, placering, behov att gräva, verksamhetens storlek i form av antal turer och deltagare. 

5 Beskriv platsen där verksamhet eller åtgärder som planeras 
Nuvarande användning, byggnader, typ av miljö. 

6 Motivering eller särskilda skäl 
Motivera verksamheten eller åtgärden som du söker för. 

7 Beskrivning av planerad hänsyn 
Vilka planerade försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön kommer att vidtas? 
Säkerhetsavstånd, körskador, markpåverkan, hantering av massor m.m..
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8 Relaterade ärenden 
Ange om det finns relaterade ärenden (bygglov, vattenverksamhet, samråd m.m.) och ange diarienummer om det finns. 

9 Bilagor 
Ange vilka bilagor du skickar in 

Detaljkarta / Situationsplan (ange skala)  

Översiktskarta (ange skala och väderstreck) 

Ritning (bifogas vid byggnad) 

Läkarintyg 

Övriga bilagor .............................................................................................................................................................................



Så här fyller du i blanketten 

 

 

 

Tänk på att ansökningar som gäller naturreservat har en avgift på 2 900 kronor som ska vara betald innan 
handläggningen kan påbörjas. Skicka in din ansökan i god tid! 
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1. Kryssa i den eller de dispenser du söker. Du kan du leta upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad 
natur: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

2. Sökande kan vara ett företag, en privatperson eller en grupp. 

3. Område beskrivs lämpligast med fastighetsbeteckning på de fastigheter där du planerar att bedriva 
verksamhet eller utföra åtgärd. Ange vad du söker dispens eller tillstånd för, om det till exempel är för att 
du planerar att bedriva en verksamhet, om det gäller landning av helikopter, vetenskapliga 
undersökningar med mera. 

4. Beskriv utförligt den verksamhet eller de åtgärder som planeras. Till exempel om du planerar bedriva en 
verksamhet med guidade turer i ett naturreservat, beskriv verksamhetens storlek i forma av antalet turer och 
deltagare. Gäller ansökan att bygga ett hus behöver du beskriva bland annat storlek, material, placering och 
behov att gräva. Beskriv så utförligt som möjligt. Länsstyrelsen handlägger ärendet när det är komplett, det 
vill säga om det saknas uppgifter i ansökan begär vi att du ska inkomma med komplettering och när du har 
skickat in dessa kan vi börja handlägga ärendet. 

5. Beskriv platsen där verksamhet eller åtgärder som planeras. Nuvarande markanvändning, byggnader, typ av 
miljö, vegetation, djurliv med mera. 

6. Beskriv de särskilda skäl som åberopas. Dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl och om 
dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada 
naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning. Om medicinska skäl åberopas vid till 
exempel ansökan om dispens att landa med helikopter inom skyddat område måste läkarintyg bifogas 
ansökan. 

7. Beskriv hur du planerar åtgärderna för att minimera påverkan på naturmiljön. Alternativt beskriv de 
planerade kompensationsåtgärderna. 

8. Finns det några relaterade ärende till denna ansökan fyller du in det här. Till exempel om du har ansökt om 
samråd inför åtgärden eller verksamheten, om det gäller en vattenverksamhet eller om du har sökt ett 
bygglov. Skriv vad ärendet gäller samt ange ärendets diarienummer. 

9. Kryssa i de bilagor som du bifogar ansökan. Vi vill att du ska göra så utförliga beskrivningar som möjligt. Om 
utrymmet i blanketten inte räcker till eller om du vill tillägga något annat kan du göra det i en bilaga. För att 
Länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på naturmiljön måste du bifoga kartor som visar var du planerar 
att utföra åtgärden, både översiktlig och mer detaljerad. Skallinje och norrpil ska anges på kartan. Foto över 
området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen. 

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader 
eller påbörja förberedelsearbeten. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

är möjligt. Det kan vara lämpligt att göra en lista som bilaga till ansökan. Gäller dispensen vapen på fordon i ter-
räng måste även personnummer på samtliga jägare anges. 

Område beskrivs lämpligast med fastighetsbeteckning på de fastigheter där du/ni planerar att köra. Om dis-
pensansökan gäller snötäckt mark i regleringsområde kan namnet på området anges i stället. Fordon ska helst 
beskrivas med både fordonstyp och registreringsnummer. Exempelvis fyrhjuling, ABC 123. Om flera fordon
kommer att användas ska samtliga beskrivas. 

Du ska ange hur många turer du söker dispens för och vid vilken tidpunkt. Exempelvis ”3 turer i juni” eller ”en tur 
16 augusti” En tur börjar och slutar vanligtvis på samma ställe det vill säga både resan till målet och återresan är 
inkluderad i turen. När ansökan avser statlig mark krävs inte markägarens tillstånd innan ansökan. 

Enligt lagstiftningen krävs ett särskilt skäl för att undantag från terrängkörningslagen ska kunna beviljas. Medi-
cinska skäl (funktionsnedsättning) eller transport av tungt material eller utrustning är exempel som kan vara 
särskilda skäl, men en bedömning om en dispens beviljas eller inte görs i varje enskilt fall. 

Om du har angett medicinska skäl till varför du söker dispens måste du bifoga ett läkarintyg. Mall till läkarintyget 
kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida. Läkarintyget ska vara aktuellt (generellt sett högst ett år gammalt). Och 
där ska framgå om ditt funktionshinder är tillfälligt eller permanent. Om du har ett permanent funktionshinder 
behöver du bara skicka in ett läkarintyg vid din första dispensansökan, förutsatt att det framgår av läkarintyget. 
Om den som söker dispensen av någon anledning inte kan köra själv ska det anges här. 

Här ska du noga beskriva markförhållanden och känsliga passager längs din planerade väg. Det kan underlätta 
om du gör markeringar på kartan med siffror som du refererar till i texten. Om Länsstyrelsen inte anser sig ha 
tillräckligt underlag kan du behöva skicka in kompletterande uppgifter. 

Exempel på känsliga passager är fuktiga marker, områden med höga naturvärden eller kulturvärden samt källor, 
bäckar och vattendrag. Redovisa även om och var broar finns. Om det finns befintliga stigar eller andra spår i 
marken, beskriv dessa och hur och av vem de brukar användas. Är de vandringsleder eller har stigarna uppkom-
mit genom körning med fordon? 

Exempel på sätt att minimera negativ påverkan på natur/kulturmiljön kan vara att köra en längre väg för att und-
vika känsliga områden eller att tillfälligt lägga ut spänger. Länsstyrelsen ger inte dispenser om körningen riskerar 
att orsaka betydande skada. Om ansökan gäller körning på väl snötäckt mark gäller alltid att ingen del av fordo-
net får röra marken. Beskrivningen av markförhållandena kan därför vara mer översiktliga i dessa fall.

Bilagor
Vi vill att du ska göra så utförliga beskrivningar som möjligt. Om utrymmet i blanketten inte räcker till eller om du 
vill tillägga något annat kan du göra det i en bilaga.

Kartor
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på naturmiljön måste du bifoga kartor som visar var du 
planerar att köra och till vad. Vid körning till flera mål och färdvägar ska samtliga ritas in. Till exempel vid jakt, ska 
alla jaktpass som kan bli aktuella att köra till markeras i kartan. (Antalet pass ska dock begränsas till ett rimligt 
antal.)

Kartan ska innehålla minst en fastighetsbeteckning och vara i lämplig skala. Den ska vara av så bra kvalitet att 
det går att bedöma om den väg du har planerat är lämplig och om det finns alternativa vägar. Ofta är det lämp-
ligt med både en översiktskarta och en detaljkarta.

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/nationellt-innehall/ovriga-sidor/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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