Ansökan

Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Du ska skicka med följande till din ansökan:
•
•

521

Situationsplan över åtgärden (ange skala)
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Du kan även skicka med detaljerade fotografier
från platsen vilket underlättar handläggningen av
ärendet.

Ansökan om dispens eller tillstånd inom skyddade områden
Enligt 7 kap miljöbalken (strandskydd, nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde,
naturminne, landskapsbildsskydd, djur- eller växtskyddsområde)

Kontaktuppgifter till sökande
Namn

Adress

Postnummer

Postort

E-post

Telefonnummer

Mobiltelefon

Uppgifter om ansökan
Berörda fastigheter

Kommun

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan
än sökande)

Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress)

Åtgärden berör
Strandskydd
Nationalpark, naturreservat/naturvårdsområde, landskapsbildsskydd, naturminne, djur- eller växtskyddsområde,
biotopskyddsområde
Namn på området:
Skyddad biotop

Allé

Pilevall

Odlingsröde i jordbruksmark

Småvatten/våtmark/bäck/öppet dike i jordbruksmark

Stenmur i odlingsmark

Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
Åkerholme

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Typ av åtgärd
Nytt bostadshus

Byggnad

Gäststuga
Komplementbyggnad, t.ex. garage eller förråd

Annan anläggning eller anordning, nämligen:

Annat
Utökning av befintlig

Brygga

Ny

Annan åtgärd, nämligen:

Annat

Beskriv åtgärden (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Beskriv platsen (nuvarande användning, byggnader, storlek/längd/utbredning av skyddad
biotop etc.)

Planerade skyddsåtgärder

Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från
skyddsföreskrifterna

Bekräfta din ansökan
Genom att jag digitalt bekräftar denna ansökan försäkrar jag att jag är den sökande

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

Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten
samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna
haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.
Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. Det kan vara att
skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt eller ovanligt djur- och växtliv.

Dispens/tillstånd och särskilda skäl
Du behöver dispens för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom
strandskyddat område. Du behöver även dispens/tillstånd om du vill göra något i ett skyddat område
som är förbjudet eller tillståndspliktigt enligt områdets föreskrifter, eller som kan skada naturmiljön i
en skyddad biotop.
För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Som sökande ska du åberopa vilket
särskilt skäl som ligger till grund för din ansökan.
Observera att tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Inför en sådan ansökan ska du kontakta Länsstyrelsen för ett inledande samråd.

Hänsynsreglerna
I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler, som alla måste följa utöver andra lagar och regler. Dessa
utgör också minimikrav vid prövning enligt miljöbalken. Du måste kunna visa att du kan vidta din
planerade åtgärd på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna.
Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att du ska skaffa dig den kunskap som behövs, vilket kan
innebära att du måste genomföra egna utredningar och undersökningar, att du vidtar de
försiktighetsmått som behövs och att du väljer en lämplig plats, så att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften för strandskyddsdispens är 3700 kronor. Avgiften för ansökan av dispens inom
övriga skyddade områden är 2300 kronor, med undantag för markägare inom naturreservat och
naturminnen som är befriade från avgiftskravet. Om du vill bygga en brygga behandlas din ansökan
även som anmälan om vattenverksamhet. Då läggs 337:50 kronor till på avgiften. Avgifterna bestäms
av regeringen, se avgiftsförordningen (1992:191) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken.
När du lämnat in din ansökan kommer Länsstyrelsen att skicka ett meddelande till dig om att betala
avgiften. Prövningen påbörjas först efter att betalning skett.

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller
påbörja förberedelsearbeten.
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Handläggningstid
Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om dispens eller tillstånd från naturskydd inom 220 dagar
från det att ansökan är komplett. Om du planerar att bygga under sommaren är det klokt att ansöka
hösten innan.

Vattenverksamhet
Åtgärder och verksamheter som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar
mängden grundvatten kallas vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla
sådana verksamheter eller åtgärder hos Länsstyrelsen.
Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälningseller tillståndspliktig vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsens vattenvårdenhet för en bedömning av
din åtgärd.

Mer information
Information om de olika bestämmelserna för skyddad natur finns på Länsstyrelsens
webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Mer om de olika skyddsformerna och prövningen av dispens/tillstånd finns att läsa under
verksamhetsområde Djur & natur, välj Skyddad natur.
Mer information om vattenverksamhet och e-tjänst för anmälan hittar du under
verksamhetsområde Djur & natur, välj Vatten och Vattenverksamhet
Aktuella handläggningstider finns under E-tjänster och blanketter, välj Hur lång tid
tar mitt ärende?

Du är dessutom alltid välkommen att
kontakta oss på Länsstyrelsen.
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