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ANSÖKAN OM DISPENS/TILLSTÅND
INOM SKYDDADE OMRÅDEN

Blanketten gäller för följande områden: Naturreservat, landskapsbildsskydd, djur- och
växtskyddsområden (i Halland finns fågel- och sälskyddsområden), naturminnen samt
strandskydd inom dessa områden.
Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är ansökningsavgiften för reservatsdispens
2 300 kronor och för strandskyddsdispens 3 700 kronor. Om ansökan avser både
reservats- och strandskyddsdispens tas endast den högsta avgiften, 3 700 kronor ut.
Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698, handläggning av
ärendet påbörjas när avgiften betalats in. Märk betalningen med fastighetsbeteckning
alternativt reservatsnamn.

1. Reservatet eller skyddsområdets namn

2. Sökande
Namn:
Adress:
Postnummer och ort::
Telefonnummer, dagtid:

E-post:

3. Medsökande/Uppdragsgivare
Namn:
Adress:
Postnummer och ort::
Telefonnummer, dagtid:

E-post:

4. Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning/-ar:
Kommun:
Fastighetsägarens namn, adress och telefonnummer (om annan än sökanden):

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00
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5. Planerad åtgärd/verksamhet
Beskriv åtgärdernas omfattning och hur de ska utföras:

6. Beskrivning av området
Nuvarande markanvändning, vegetation, djurliv med mera:

7. Berörs något av följande
Strandskydd (namn på sjö/vattendrag):
Vattenskyddsområde:
Biotopskyddsområde:
Generellt biotopskyddsområde: Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, pilevall, källa, småvatten, öppet dike, märgelgrav/lertag, ängs-/hagmark, naturbetesmark, våtmark, sumpskog, nyckelbiotop/naturvärde i skogsmark:
Fiskeintresse:
Kulturvärden, fornminnen:

8. Berörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken)
Naturvård:
Friluftsliv:
Kulturmiljö:
Fiske:
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Natura 2000-område (4 kap. 8§ MB):
Annat riksintresse (enligt 3 kap. och/eller 4 kap MB):

9. Särskilda skäl dispens reservat
Dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl och om dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte:

10. Särskilda skäl dispens strandskydd
(dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl (dessa anges i 7 kap. 18 c
§ miljöbalken) och om dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte).
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området.
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse.

11. Försiktighetsåtgärder
Åtgärder för att förebygga och begränsa skada/or:
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12. Kompensationsåtgärder
Åtgärder för att kompensera för ingrepp i naturmiljön:

13. Kompletterande uppgifter
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område:
Ja, kundnummer _____________________________________
Nej

14. Till ansökan ska ritning och tydliga kartor bifogas
Skallinje och nordpil skall anges på kartan.
Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels detaljerat med omgivande markslag samt objekt som t.ex. stenmurar, odlingsrösen, diken, källor och äldre träd markerade.
Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge och ev. påverkan på natur/kulturvärden.
Foto över området får gärna bifogas för att underlätta Länsstyrelsens handläggning.

15. Underskrift
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Ort och datum:
Medsökanden/uppdragsgivare underskrift:
Namnförtydligande:
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Instruktioner

Ansökan skickas till

Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Texta
gärna. Om ni vill lämna mer information än vad
som får plats för blanketten går det bra att lämna
den på separat papper.

Länsstyrelsen i Hallands Län
301 86 HALMSTAD

Hur man fyller i blanketten:
1. Ange namn på skyddat område som berörs.
2. Uppgifter om sökanden: namn adress, telefonnummer, e-post m.m.
3. Kontaktuppgifter till en eventuell medsökande
eller uppdragsgivare.
4. Ange fastighetsbeteckning, kommun samt fastighetsägare för den fastighet som berörs av åtgärden.
5. Beskriv den planerade åtgärden/verksamheten
och dess omfattning. Markera gärna på karta.
6. Beskriv utförligt naturmiljön på platsen. Bifoga
gärna foton.
7. Ange eventuella andra skydd som berörs.
8. Ange eventuella riksintressen som området
omfattas av.
9. Ange särskilda skäl för dispens. Dispens kan
endast meddelas om det finns särskilda skäl till
varför åtgärden/verksamheten ska genomföras.
Beskriv utförligt.
10. Ange särskilda skäl för strandskyddsdispens
om åtgärden även omfattas av strandskyddsbestämmelser.
11. Beskriv utförligt vilka försiktighetsåtgärder
som vidtas för att minimera påverkan på mark och
vatten samt växt- och djurliv.
12. Beskriv naturvårdsåtgärder som kan kompensera för ingreppet i naturmiljön.
13. Eventuella kompletterande uppgifter som ni
anser att länsstyrelsen behöver ta del av.
14. För att länsstyrelsen ska kunna handlägga
ärendet behöver tydliga kartor med skala och norrpil bifogas.
15. Glöm inte att skriva under blanketten med
namn och datum.

Mer information

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

Telefon: 010-224 30 00 (växel)
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Mer information om ansökan om dispens inom
skyddade områden finns på
www.lansstyrelsen.se/halland

Så här hanterar vi dina
personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa
hittar du på www.lansstyrelsen.se/
dataskydd

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00

