Ansökan om dispens från
reservatsföreskrifter

Information
Skånes rika flora erbjuder unika
livsbetingelser som bör värnas för
kommande generationer. I Skåne finns över
180 naturreservat och tre national-parker
som Länsstyrelsen förvaltar.
Naturreservat bildas i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
av områden för friluftslivet.
Ett område som behövs för att skydda,
återställa eller nyskapa värdefulla livs-miljöer
för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat. Motivet kan även vara att
området har stor betydelse
för allmänhetens friluftsliv och rekreation.
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda
naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken.
Naturvårdsområde tillkom med stöd av den
tidigare naturvårdslagen och har idag status
som ett naturreservat.
I beslutet om att bilda naturreservat anges de
inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden som behövs för att
uppnå syftet med reservatet. Dessa skiljer sig
mellan de olika reservaten men kan till
exempel vara förbud mot bebyggelse, att
skada växter och djur, uppförande av
stängsel, upplag, schaktning, uppodling, täkt,
plantering, avverkning, jakt, fiske och tältning.

Länsstyrelsen får meddela dispens från
föreskrifter som har meddelats för ett
naturreservat eller naturvårdsområde om det
finns särskilda skäl och om dispensen är
förenlig med förbudets/föreskriftens syfte.

Ett beslut om dispens upphör att gälla om
den åtgärd som avses med dispensen inte
har påbörjats eller avslutats
Inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.
För naturreservat som även är Natura 2000områden gäller särskilda bestämmelser
(4 kap. 8 § och 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken).
Om det finns risk för att den planerade
åtgärden/verksamheten på ett betydande
sätt kan komma att påverka Natura 2000området krävs särskilt till-stånd enligt dessa
bestämmelser.

Lagstiftning
De bestämmelser som gäller för
naturreservat finns i miljöbalken
7 kap 4-8 §§.

För mer information kontakta:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö
Tel: 010-22 41 000 (växel)
Telefax: 010-22 41 625
E-post: exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

Vår Service
Anmälan gäller när den registrerats hos
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen förklarar gärna eventuella
oklarheter per telefon eller e-post. Du kan
förvänta dig att vi uttrycker oss lättförståeligt, att vi är vänliga och hjälpsamma
och att vi handlägger varje ärende korrekt
inom rimlig tid.

Instruktioner

Avgift tas ut för ansökan

Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt.
Texta gärna. Om ni vill lämna mer
information än vad som får plats för
blanketten går det bra att lämna den på
separat papper.

Ansökan om dispens från föreskrifter som
meddelats för naturreservat är belagd med
en avgift på 2 300 kronor enligt
avgiftsförordningen (1992:191).
Avgiften tas ut oavsett om dispens beviljas
eller inte.

Hur man fyller i blanketten
1. Namnet på det naturreservat eller

naturvårdsområde som berörs av
åtgärden.
2. Uppgifter om sökanden: namn, adress,
telefonnummer, ev. medsökande m.m.
3. Uppgift om ev. medsökande, namn
adress, telefonnummer.
4. Information om var i länet åtgärden ska
utföras. Ange fastighetsbeteckning och
kommun. Om sökanden inte är
markägare ska uppgifter om markägaren
fyllas i här. Har markägaren godkänt den
planerade åtgärden eller inte.
5. Beskriv utförligt åtgärden eller
verksamheten för vilken dispens söks och
syftet med denna. Vad vill ni göra, hur
och var m.m.?
6. Ange hur stort mark- eller vatten-område
som berörs/tas i anspråk av åtgärden.
7. Ge en kortfattad beskrivning av området,
t.ex. dess nuvarande markanvändning,
vegetation, djurliv, friluftsliv m.m. Hur ser
platsen ut?
8. Beskriv vilka skäl ni åberopar för att få
dispens.
9. Beskriv eventuella kompensationsåtgärder.
10. Uppgifter om eventuella miljöstöd som
erhålls för berört område.
11. Exempel på åtgärder för att förebygga
skador eller om ni har ytterligare
information som ni tycker att
länsstyrelsen behöver ta del av.
12. För att ansökan ska anses komplett och
länsstyrelsen ska kunna handlägga
ärendet måste denna information
bifogas. Bifoga gärna fotografier.
13. Glöm inte att skriva under blanketten
med namn och datum.

För vissa åtgärder/verksamheter kan även
krävas dispens från andra bestämmelser i
7 kap. miljöbalken (t.ex. strandskydd).
En högre ansökningsavgift kan i sådana fall
tas ut.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i det län där sökande har sitt
säte eller utövar den huvudsakliga delen av
sin verksamhet.

För verksamheter i Skåne skickas
ansökan till:
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen
exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se
(Fax: 010-22 41 625)

För info om hur Länsstyrelsen Skåne
behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ansökan om dispens (tillstånd) från
reservatsföreskrifter 7 kap. 7 §
miljöbalken

Länsstyrelsen Skåne,Miljöavdelningen
exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

1. Naturreservatets namn
Naturreservatets namn

2. Sökande
Namn
Adress

Postnummer

Telefonnummer

Postadress

Mobilnummer

E-postadress

3. Medsökande
Namn
Adress

Postnummer

Telefonnummer

Postadress

Mobilnummer

E-postadress

4. Fastighet/ -er som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning/ -ar

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Har fastighetsägaren godkänt åtgärden?

Ja

Telefax

Nej

Postadress

Besöksadress

Telefon

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-22 41 000 vx 010-22 41 625 6 88 11-9

Plusgiro/Bankgiro

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-22 41 000 vx

5050-3739

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

Ansökan om dispens (tillstånd) från
reservatsföreskrifter 7 kap. 7 §
miljöbalken

5. Planerad åtgärd/verksamhet
Beskriv den planerade åtgärden/verksamheten

6. Areal som berörs
Ange hur stor areal som berörs av åtgärden/verksamheten

7. Beskrivning av området
Markanvändning, vegetation, djurliv m.m.

Ansökan om dispens (tillstånd) från
reservatsföreskrifter 7 kap. 7 §
miljöbalken

8. Särskilda skäl
Beskriv de särskilda skäl som åberopas. (Dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl och om dispensen är förenlig med
förbudets/föreskriftens syfte).

9. Kompensationsåtgärder

10. Om jordbruksmark berörs
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område?

Ja, kundnummer:

Nej

Ansökan om dispens (tillstånd) från
reservatsföreskrifter 7 kap. 7 §
miljöbalken

11. Kompletterande uppgifter
Åtgärder för att förebygga skada/-or etc.

12. Till ansökan skall bifogas ritning och tydlig/-a karta/-or
-

Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt dels mer detaljerat.
Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge,
storlek/- yta och ev. påverkan på natur/- kulturvärden.

-

Skallinje och norrpil ska anges på kartan
Foto över området får gärna bifogas för att underlätta länsstyrelsens handläggning

13. Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Sökandens namnunderskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Medsökandens namnunderskrift

Information om Skånes naturreservat finns på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane under fliken ”Djur och Natur”
OBS! Glöm ej att skriva under blanketten

