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Ansökan om dispens från biotopskyddet
enligt 7 kap 11 § miljöbalken
Sökanden
Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

E-post adress
Jag som ansöker om dispens är
Markägare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Annat:

Markägare (om annan än sökanden)
Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobil

Har markägaren godkänt den planerade åtgärden?

ja

nej

Berörd/a fastighet/er och kommun
Fastighet/er

Kommun

Typ av biotop
Ange vilken typ av biotop dispens söks för. Fler alternativ kan kryssas för.
Allé
Odlingsröse i jordbruksmark
Stenmur i jordbruksmark
Pilevall

Åkerholme
Småvatten och våtmark i jordbruksmark (t.ex.
öppna diken, bäckar och dammar)
Källa med omgivande våtmark i
jordbruksmark
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Beskriv vad som ska göras

Beskriv varför åtgärderna behöver genomföras

Åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av
jordbruksmark (7 kap 11 b § miljöbalken).
Redovisa nedan huvudsaklig driftsinriktning och kundnummer för EU-ansökan.

När ska åtgärderna utföras?
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Alternativa lokaliseringar
Ange om alternativa platser för åtgärden/rna har utretts för att undvika skada på biotopen/biotoperna
och ange varför just denna plats har valts.

Beskrivning av biotopen/biotoperna
Lämna en beskrivning av den biotop dispensen avser (ange t.ex. längd, bredd eller yta på biotopen).
Beskriv området i stort runt biotopen, hur vanlig biotopen är i området. Beskriv även förekomst av
växt- och djurarter i biotopen, om ni har de uppgifterna. Om åtgärden gäller en allé så finns en särskild
vägledning på Länsstyrelsens webb med beskrivning om vilka uppgifter som ni behöver lämna.

Kompensationsåtgärd
Beskriv om, och i så fall hur, ni avser att kompensera skadan på biotopen. Exempel på kompensationsåtgärd är plantering av nya alléträd eller skapande av stenmur. I första hand bör biotopen ersättas med
samma typ av biotop på annan plats, och i andra hand med en liknande naturtyp t.ex. att ett dike ersätts
med en våtmark. När dispens beviljas är den ofta förenad med villkor om kompensationsåtgärd.
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Omfattas biotoperna av miljöstöd?
Ja
Om ja, ange vad:

Nej

Kompletterande övrig information

Till ansökan ska bifogas
För att ansökan ska anses komplett behöver den här informationen bifogas:
x Översiktskarta, gärna i skala 1:50 000 som visar aktuellt område
x Detaljkarta, gärna i skala 1:5 000 - 1:10 000 med aktuella biotoper inritade
Det är även bra om du skickar med ett eller flera fotografier som visar de aktuella biotoperna.
Avgift
Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagd med en avgift på 2 300 kr för
närvarande. Avgiften betalas in på Länsstyrelsens Bg-konto 5051-7697. Fastighet och
biotopskyddsdispens ska anges vid inbetalning. Avgift tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Örebro län
Vatten och naturmiljöenheten
701 86 Örebro
E-post: naturtillsyn.orebro@lansstyrelsen.se

Övriga upplysningar
Vid dispensprövning så ska hänsyn tas till att biotopskyddets syften kan tillgodoses. Det innebär att
det kan vara lättare att få dispens i områden där biotopen är vanlig, men svårare där få biotoper är
kvar. Om biotopen har få naturvärden kan det vara lättare att få dispens än om den har höga värden.
Vid eventuella frågor kontakta Länsstyrelsens Vatten och Naturmiljöenhet 010 - 22 48 000 (vxl).
För information om hur du fyller i för åtgärder i alléer, se vägledning på Länsstyrelsens hemsida.

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift (Skickar ni in blanketten elektroniskt så kan ni bortse från underskriften)

Så behandlar vi dina personuppgifter (Länsstyrelsen)

