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

Länsstyrelsen Skåne 
Landsbygdsavdelningen 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av 
kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Om du vill lämna mer 
information än vad som får plats på blanketten går det bra att bifoga på ett 
separat papper. 
Observera att denna blankett bara gäller de ansökningar av 
biotopskyddsdispenser som syftar till att underlätta för jordbruket enligt       
7 kap. 11 b § i miljöbalken. 

Namn Telefon bostad 

Adress Telefon arbete 

Postadress Mobilnummer 

E-post

2. Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Namn Telefon bostad 

Adress Mobilnummer 

Postadress 
Markägaren har godkänt planerad åtgärd 

1. Sökande

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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3. Fastighet/fastigheter som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning Kommun 

Fastighetsbeteckning Kommun

Fastighetsbeteckning Kommun

4. Åtgärden kommer att beröra ett dikningsföretag

Ja Nej 

5. Typ av biotop

Allé Pilevall 

Åkerholme Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

Småvatten och våtmark i jordbruksmark Odlingsröse i jordbruksmark 

Stenmur i jordbruksmark 
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6. Syfte med åtgärden/åtgärderna
Varför söker ni dispens? Beskriv vilka särskilda skäl ni hänvisar till. På vilket sätt behövs
åtgärden för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark?

7. Beskrivning av biotopen/biotoperna
Ge en kortfattad beskrivning av respektive biotop ni söker dispens för. Ange t.ex. antal
träd, längd, bredd och yta på biotopen, samt förekomst av olika växt- och djurarter.
Beskriv området runt biotopen och hur vanlig den är i det omgivande landskapet.
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8. Kompensationsåtgärder
Hur tänker ni ersätta förlusten av biotopen eller kompensera för den naturvärdeskada
som uppkommer? Observera att det är sannolikt att det kommer att krävas någon form av
kompensationsåtgärd vid ett beslut om dispens, men att kompensationsåtgärder inte utgör
ett särskilt skäl för att dispens ska beviljas.

9. Kompletterande information

750511-002
Maskinskriven text

750511-002
Maskinskriven text

750511-002
Maskinskriven text
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10. Bilagor

För att länsstyrelsen ska kunna handlägga ärendet måste denna information bifogas: 

 Översiktskarta, gärna i skala 1:50 000, som visar det aktuella området.
 Detaljkarta, gärna i skala 1:5 000 – 1:10 000, med de aktuella biotoperna 

inritade. 
 Fotografier som tydligt visar de aktuella biotopernas utseende (ange varifrån 

och varåt fotografierna är tagna). 

11. Underskrift
Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: 

skane@lansstyrelsen.se

Eller till:  
Länsstyrelsen Skåne  
Landsbygdsavdelningen 
291 86 Kristianstad 
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