
ANSÖKAN 
Sida 
1(4) 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 
Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-22510 00 
Fax 010-2251150 

Webbadress 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg 
E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet 
enligt 7 kap 11 § miljöbalken

1. Ansökan avser åtgärd för att underlätta fortsatt jordbruksdrift (kan ej vara byggnad)
2. Ansökan avser annan åtgärd t.ex. byggnation

Sökande 
Namn 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Ansökan avser 
Berörd(a) fastighet(er) Kommun 

Berörda jordbruksblock 

Samtliga fastighetsägares namn och adresser  (om annan än sökande) 

Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress) 

Åtgärden berör 

Allé Pilevall  Åkerholme 

Odlingsröse i jordbruksmark Småvatten/våtmark/bäck/öppet dike i jordbruksmark 

Stenmur i odlingsmark Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

Åtgärden berör även annat områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken 
 strandskydd 
naturreservat/naturvårdsområde 
landskapsbildsskydd 
naturminne 
djur- eller växtskyddsområde
Området är även utpekat som Natura 2000-område 



2(4) 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 
Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-22510 00 
Fax 010-2251150 

Webbadress 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg 
E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Beskrivning av åtgärden:(inkl storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, avverka) 

Använd ett extra papper om du inte får plats 

Ifylles endast om åtgärden avser underlättande av jordbruket: 
Bedöm hur mycket åtgärden kommer att kosta (inhyrd entreprenör eller egen arbetstid + material): 

Ifylles endast om åtgärden avser underlättande av jordbruket: 
Bedöm hur snabbt åtgärden kan komma att löna sig: 

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader, storlek/längd/utbredning av skyddad biotop etc) 

Hur kommer du ta hänsyn till naturvärdena på platsen (ex årstid för åtgärden) 

Särskilda skäl 
Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens 



Sida 
3(4) 

Skicka ansökan till: Länsstyrelsen Gävleborg 
801 70 Gävle 

Skicka med detta 
• Karta/skiss över åtgärden (måttsatt)
• Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Frivilligt: detaljerade fotografier från platsen underlättar handläggningen av ärendet

Namnteckning 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Dispens och särskilda skäl 
Du behöver dispens om du vill göra något som kan skada naturmiljön i en skyddad biotop. 
För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Som sökande ska du 
ange vilka särskilda skäl som ligger till grund för din ansökan. 

Ansökningsavgift 
Ansökningsavgiften för biotopskyddsdispens är 2900 kronor. Avgifterna bestäms av 
rege-ringen, se avgiftsförordningen (1992:191) och förordning (1998:940) om avgifter för 
pröv-ning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Vi skickar information om inbetalningen till dig när vi fått din ansökan. 

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens 
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att påbörja förberedelsear-
beten. 
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