
 
 

Dispens/tillstånd i naturskyddade områden 
Ansökan om dispens från biotopskyddet görs på särskild blankett 

Sökandens namn       Tel bost.       

Adress       Tel arb.       

Postadress       Mobil       

E-postadress       Beslut och kompletteringar kan 

tas emot via e-post. 
 

Typ av skyddad område: 

 naturreservat  nationalpark  djurskyddsområde (fågel- & sälskyddsområde) 

 naturminne  område som omfattas av landskapsbildsskydd  område som omfattas av strandskydd 

 

Berörda skyddade områden:       Kommun:       

 

 

 

 

Typ av åtgärd:       

 

När ska åtgärden utföras:            

 

 

 

 

 

 



Särskilda skilda skäl: 

Vid ansökan om dispens från strandskyddet ska något av nedanstående skäl anges: 

 

 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 intresse 
 

Kompletterande information:       

 

Till anmälan ska bifogas: 

 Noggrann detaljkarta i skala 1:5 000 – 1:10 000 med aktuella åtgärder inritade. 

 Skala och norrpil 

 Gärna fotografier 
 

Ort och datum       

 

Sökandens underskrift 

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger 

handläggningstiden. 

 
Anmälan sänds till: Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 
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