
Ansökan om dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna 

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt. Skicka in blanketten till 
adressen till höger eller med e-post till: 
stockholm@lansstyrelsen.se 
Ansökan enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 
Mer information finns i slutet av blanketten.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm  
Box 22067 
104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Sökande
Namn/företag Personnummer/organisationsnummer

C/o, ombud

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Samma som ovan

Annan, ange

Berörd(a) fastighet(er) Kommun

Faktureringsadress (för ansökningsavgift)

Vill ha beslutet digitalt till ovanstående e-postadress

Beskrivning av respektive biotop (storlek på åkerholmar, längd på stenmurar, trädslag och antal i alléer etc.)

Typ av biotop som berörs (för mer information se Naturvårdsverkets vägledning)

Allé Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark Oldingsröse i jordbruksmark

Stenmur i jordbruksmarkSmåvatten/våtmark/dike i jordbruksmarkÅkerholme

Skriv i en bilaga om du inte får plats.



Observera att dispens bara kan medges om det finns särskilda skäl.

Ange om syftet är att underlätta för jordbruksdriften (skäl 7 kap. 11b § miljöbalken

Beskrivning av åtgärden/åtgärderna samt syftet med åtgärden/åtgärderna

Skadeförebyggande åtgärder/försiktighetsmått/naturvårdsanpassning (t.ex. avstånd till rötter, tidpunkt)

Skador på naturmiljön som åtgärden/åtgärderna förväntas medföra (omfattning av ingreppet och bedömning av 
naturvärden som skadas t.ex. flora, djurliv, träd etc.)

Ange särskilda skäl för åtgärden/åtgärderna



Kompensationsåtgärder (t.ex. återplantering av träd, flytt av stenmur)

Återplantering av alléträd

Antal träd som ska återplanteras

Trädslag

Ange var träden ska planteras:

I luckorna som uppstår/redan finns i allén, markera i trädöversikt/situationsplan

Som en förlängning av allén, markera i trädöversikt/situationsplan 

Annan plats, markera på karta

Om träden inte ska återplanteras, ange varför:

Omfattas området/områdena av andra områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken (t.ex. naturreservat, 
Natura 2000-område)

Ja Nej

Om ja, ange vad:

Planerad tidpunkt för åtgärden/åtgärderna

Övriga uppgifter

Till ansökan ska bifogas
ö En översiktskarta där området/områdena har markerats.  
ö En detaljkarta med aktuell biotop/biotoper inritad/inritade. För alléträde ska alla träd i allén vara 
       utmärkta på kartan. 
ö Fotografier på biotopen/biotoperna bifogas samt kommentar om varifrån fotografierna är tagna.



Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger ansökningstiden. Observera at kompletteringar kan 
komma att krävas även om ovanstående uppgifter har lämnats.

Ansökan skickas till: 
Vi ser helst att du skickar din ansökan med bilagor digitalt till stockholm@lansstyrelsen.se 
  
Om du inte har möjlighet till det går det att skicka din ansökan till: 
Länsstyrelsen i Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Avgift
Länsstyrelsen tar ut en avgift på 2 900 kronor för att handlägga dispenser från biotopskyddsbestämmelserna. En 
faktura skickas ut efter att ansökan kommit in. Länsstyrelsen påbörjar handläggningen först efter att avgiften har 
betalats in. Avgiften ska betalas oavsett om ansökan beviljas eller avslås. 
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