Ansökan om dispens/tillstånd inom
skyddade områden
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(nationalpark, naturreservat/naturvårdsområde,
naturminne och djurskyddsområde)

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
Ansökan enligt 7 kap. miljöbalken.
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
Namn/företag

Personnummer/organisationsnummer

C/o, ombud
Adress (gata eller box)

Postnummer

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Ortnamn

Vill ha beslutet digitalt till ovanstående e-postadress
Faktureringsadress (för ansökningsavgift)

Samma som ovan
Annan, ange
Berörd(a) fastighet(er)

Kommun

Sökande är markägare
Åtgärden berör
Nationalpark, naturreservat/naturvårdsområde, naturminne, djurskyddsområde
Namn på området
Området omfattas av strandskydd

Området är utpekat som Natura 2000
Typ av åtgärd
Byggnad

Annan anläggning/anordning, nämligen:

Nytt bostadshus
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Gäststuga
Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd)
Annat

Brygga

Annan åtgärd, nämligen:

Utökning av befintlig
Ny
Annat

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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Beskrivning av åtgärden och syftet (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, åtgärdens syfte)

Skriv i en bilaga om du inte får plats.

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

Åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön

Särskilda skäl
De särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från reservatsföreskrifterna/strandskyddet
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Skicka med detta
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Situationsplan över åtgärden (ange skala)
Skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
Frivilligt: fotografier från platsen, underlättar handläggningen av ärendet.

Information för ansökan finns på nästa sida.
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Information

Naturreservat, strandskydd och andra
områdesskydd
Det krävs tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen för
att göra något i ett skyddat område, om åtgärden är
förbjuden enligt områdets föreskrifter. Även åtgärder
som väsentligen kan påverka växt- och djurlivet eller
allmänhetens tillträde inom strandskyddat område
kräver dispens.
Länsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, ge
dispens från förbuden. Vissa åtgärder får utföras efter
att Länsstyrelsens gett tillstånd.
Observera att tillstånd krävs för åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område. Inför en sådan ansökan ska du kontakta
Länsstyrelsen för ett inledande samråd.
Ansökan om tillstånd eller dispens ska skickas till
Länsstyrelsen och vi strävar efter att fatta beslut så
snart ett ärende är komplett.
Åtgärder som innebär arbeten i vatten (t.ex.
muddring, pålning o.dyl.) kan även vara en
anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen,
Enheten för miljöskydd, för en bedömning av din
åtgärd.
Observera att Länsstyrelsens prövning endast
omfattar bestämmelserna i 7 och 11 kap. miljöbalken.
Åtgärden/verksamheten kan kräva andra tillstånd från
exempelvis markägare eller kommun.
Ansökningsavgift
Ansökan om dispens från föreskrifter som meddelats
för naturreservat är belagd med en avgift på 2 900
kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften
tas ut oavsett om dispens beviljas eller inte.
Markägare betalar inte prövningsavgift vid
dispensprövning inom naturreservat och naturminnen.
För tillstånd enligt reservatsföreskrifter betalas aldrig
prövningsavgift.

Länsstyrelsen Stockholm 2020-01-16

Vissa åtgärder/verksamheter kan även kräva
prövningar enligt andra bestämmelser i 7 kap.
miljöbalken (t.ex. strandskydd eller anmälan om
vattenverksamhet). En högre ansökningsavgift kan i
sådana fall tas ut.
Länsstyrelsen skickar ett inbetalningsföreläggande till
dig när vi fått din ansökan.

Handläggningstid
Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om
dispens eller tillstånd från naturskydd inom 90 dagar
från det att ansökan är komplett. Avsaknad av
uppgifter i ansökan kan leda till att kompletteringar
måste begäras vilket förlänger handläggningstiden.

Mer information
Information om de olika bestämmelserna för
skyddad natur finns på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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 blankett
för anmälan hittar du under Miljö & klimat, välj
Verksamheter med miljöpåverkan och
Vattenverksamhet.

