
ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN FÖRESKRIFTER I 
NATURRESERVAT enligt 7 kap. 7 § miljöbalken 

Sökandens namn Telefon 

Adress 

Postadress 

E-post

Jag som skriver dispensansökan är 

 markägare     entreprenör      konsult / ombud     arrendator     annat  ______________ 

Markägarens namn Telefon 

Adress 

Postadress 

Berörd/a fastighet/er Kommun 

Har markägaren godkänt planerad åtgärd / -er? 

 ja  nej   

Namn på skyddat område som berörs (Naturreservat, Natura 2000 om sådant berörs) 

Beskrivning av åtgärden/verksamheten samt syftet. 



Sida 2 av 3 

Vilka särskilda skäl har ni för att dispens skall medges? 

Beskrivning av området som berörs av åtgärden/verksamheten, omfattning av ingreppet och bedömnig av naturvärden som 
skadas (t.ex. flora, djurliv, träd etc.)  

Beskrivning av omgivande markområden 

Planerade skydds/försiktighetsåtgärder 

Tidpunkt för åtgärden / -erna 



Sida 3 av 3 

Finns det några närboende som kan komma att störas av åtgärden / -erna? 

 ja  nej 

Om ja, har dessa informerats? 

 ja  nej 

Vilka är de? 

Övriga uppgifter 

Till ansökan skall bifogas 

 En översiktskarta där området för åtgärder har markerats.

 En detaljkarta och skiss som visar åtgärdens/verksamhetens lokalisering, utformning och
omfattning.

 Fotografier på berört område bör bifogas för att underlätta Länsstyrelsens handläggning av
ärendet.

Ort Datum 

Underskrift 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Vid eventuella frågor kontakta Länsstyrelsen på 010-22 35 000 (vxl), ostergotland@lansstyrelsen.se 

Var noga med att fylla i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd handläggningstid. 
Observera dock att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats. 

För länsstyrelsens prövning av naturreservatsdispens skall - enligt avgiftsförordningen (1992:191) - en 
ansökningsavgift betalas in till Länsstyrelsen för att en ansökan skall kunna prövas. Länsstyrelsen skickar ut 
en begäran om avgift när ansökan kommit in till länsstyrelsen. Kravet på avgift gäller ej markägare. 

Ansökan skickas till: 
ostergotland@lansstyrelsen.se 

eller 
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för naturskydd, 581 86 LINKÖPING 
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