
Ansökan om dispens från biotopskyddet 
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)   E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 

Prövningsavgift skall erläggas i samband med ansökan enligt förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är f.n. 2 900 kr och ska betalas in på Länsstyrelsen Värmland,  
Bankgiro 5051-7739. Glöm ej att ange namn och adress samt vad avgiften avser på pg-blanketten. 

Sökande (till vilken kommunikation sker) 
Företag 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson E-postadress

Telefon (även riktnr) Mobiltelefon 

Fastighet/er eller område som berörs av åtgärden 
Fastighetsbeteckning/ -ar eller område 

Kommun 

Markägarna är kontaktade 

 Ja  Nej 

Berörd biotop 
Vilket biotopskyddsområde berörs? 

 Pilévall  Allé  Småvatten och 
våtmarker i jordbruksmark 

 Odlingsrösen i 
 jordbruksmark 

 Åkerholme  Stenmur i jordbruksmark  Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

 Särskilt utpekad 

Utförlig beskrivning av arbetsföretaget 
Beskrivning av vad ansökan avser inklusive arbetsmetoder samt en generell beskrivning i punktform relaterad till kartan.  



Planerad tidpunkt för arbetets utförande 

Motivering till åtgärden/ åberopande av särskilda skäl 

Följande hänsynstagande och kompensationsåtgärder planeras att vidtas för att minska skadan 
på natur- och kulturvärden 

Övriga upplysningar av betydelse 

Till ansökan skall bifogas kartmaterial 
Obligatoriskt, ej överstigande A3-format 

Översiktskarta ca 1:50 000 med markerat aktuellt område 

Noggrann detaljkarta i skala 1:10 000  

Datum Sökandens underskrift

Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar i projektet sker 
Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen skickat beslut i ärendet som under 
genomförandet av arbetet 
. 

Anmälan sänds till: 
Länsstyrelsen Värmland 
651 86  KARLSTAD 

Telefon: 010-224 70 00 

E-post: varmland@lansstyrelsen.se
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