Ansökan om dispens från
artskyddsbestämmelserna
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Skicka blanketten till:

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
Mer information finns i slutet av blanketten.

Länsstyrelsen i Stockholm
Naturvårdsenheten
Box 22067, 104 22 Stockholm

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

C/o, ombud

Vill ha beslutet digitalt till ovanstående e-postadress
Berörd(a) fastighet(er)

Kommun

Artens/arternas namn och antal exemplar/individer som berörs

Typ av åtgärd
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Beskriv detaljerat vad du vill göra och hur, t.ex. fångstmetod

Skriv i en bilaga om du inte får plats.
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
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Syfte med åtgärden
Ange varför du söker dispens

Ange om det finns en annan lämplig lösning. Om det inte finns en annan lämplig lösning ska du beskriva varför det är så

Tid för planerad åtgärd

Försiktighetsåtgärder
Beskriv vilka åtgärder som planeras att utföras för att minimera negativ påverkan på arten/arterna
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Förslag på eventuella kompensationsåtgärder
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Kompletterande information

Till ansökan ska bifogas
ö En noggrann detaljkarta i skala 1:5 000 – 1:10 000 med aktuella åtgärder inritade. Skala och norrpil
ska anges.
ö Bilder som kan underlätta prövningen. OBS! Bilder på träd ska tas under sommaren.
ö Om dispensen krävs för insamling inom ett forskningsprojekt ska en beskrivning av projektet och
kontaktperson/-er bifogas.
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
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Om du inte har möjlighet till det går det att skicka din ansökan till:
Länsstyrelsen i Stockholm, naturvårdsenheten, Box 22067, 104 22 Stockholm.

