Ansökan om dispens från
naturreservatsföreskrifter

Anmälan skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och miljökontoret 13
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 KARLSKOGA

Administrativa uppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobil

Fastighetsbeteckning

E-post

Eventuellt ombud, kontaktperson eller utförare (om annan
än sökanden)

Fastighetsägarens namn/adress (om annan än
sökande)

Svar önskas i första hand via

E-post

Brev

Naturreservatets namn:
Planerad start av åtgärd (år-månad-dag):

Planerat avslut av åtgärd (år-månad-dag):

Beskrivning av den verksamhet eller de åtgärder som planeras inklusive hur dessa ska utföras (bifoga bilaga om
utrymmet inte räcker):

Beskrivning av hur det berörda området ser ut idag (t.ex. typ av markslag som berörs (skog, myr, äng etc.), om
vandringsleder eller anordningar för friluftslivet berörs, närhet till vattendrag, diken eller dylikt):

Beskrivning av hur verksamheten bedöms kunna påverka naturmiljön (t.ex. behöver träd fällas, behöver massor
läggas upp, påverkas marktäcket genom schaktning, kan hydrologiska förutsättningar i området påverkas etc.):

Planerade åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön (t.ex. anpassning av åtgärd till bäst lämpad tid på
året, val av maskiner/redskap, skyddsåtgärder av vattendrag/fuktiga marker, undvikande att fälla grova träd etc.):

Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja ansökan (precisera varför åtgärden behöver
ske i ett naturreservat):

Sökandens förslag på kompensationsåtgärder för beviljad dispens (om dispensen orsakar skador på naturmiljön
krävs kompensationsåtgärder för detta, ge förslag på lämpliga sådana t.ex. avsättande av annan mark, plantering
av nya träd etc.):

Till ansökan ska bifogas



Översiktskarta 1:50 000 eller 1:100 000 med aktuellt område markerat
Detaljkarta t.ex. 1: 10 000 med inritade förändringar i naturmiljön

För att underlätta och skynda på handläggningen är det bra att även bifoga fotografier som visar den
aktuella platsen.

Underskrift
Jag godkänner att personuppgifter som lämnats databehandlas för administration av ärendet.
Ort och datum

Namn

Information
Vad ska man tänka på? Det kan finnas ytterligare tillstånd som krävs för åtgärder i naturreservatet t.ex.
markupplåtelse och körtillstånd från kommunen eller tillstånd från länsstyrelsen för terrängkörning, strandskydd,
artskyddsförordning, Natura 2000 etc.
Vid prövning av dispensansökan tar kommunen enbart ställning till verksamhetens/åtgärdens påverkan på
allmänna intressen. Sökanden bär själva ansvaret för att verksamheten inte skadar några enskilda intressen och
att ni har de tillstånd som ytterligare kan krävas från markägare, kommun, länsstyrelse, väghållare m.m.
Avgift
För att få sin dispensansökan prövad tas en prövningsavgift ut. Denna ska betalas oavsett om dispens medges
eller inte. Avgiften regleras genom kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och sker i
dagsläget på timbasis med en ersättningsnivå på 950 kr/handläggningstimme. Fakturering sker separat efter det
att beslut fattats i ärendet. Markägare behöver inte betala prövningsavgift för ansökan på egen mark.
Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Karlskoga kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. Vi behöver
spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och
fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen ovan. Du når vårt dataskyddsombud på
erica.skyllkvist@degerfors.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden
som du kan kontakta på samhallsbyggnad@karlskoga.se.
Mer information
För mer information besök gärna www.karlskoga.se eller kontakta miljökontoret på 0586-610 00.

