Ansökan om dispens från naturreservatföreskrifterna
Blankett uppdaterad: 2018-05-22
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Naturreservatets namn
Naturreservatets namn

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/mobil

E-postadress

Medsökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/mobil

E-postadress

Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning/-ar
Fastighetsägare (om annat än sökande)
Adress

Postnummer och ort

Telefon/mobil

E-postadress

Har fastighetsägaren godkänt åtgärden?

☐ Ja ☐ Nej

Planerad åtgärd/verksamhet
Beskriv den planerade åtgärden/verksamheten

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

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett
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Beskrivning av området
Beskriv markanvändning, vegetation, djurliv m.m.

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

Kompensationsåtgärder
Beskriv kompensationsåtgärderna

Om jordbruksmark berörs
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område?

☐ Ja, kundnummer:
☐ Nej

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett
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Kompletterande uppgifter
Åtgärder för att förebygga skada/-or etc.

Till ansökan ska tydlig ritning/karta bifogas
•

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-/kulturvärlden.

•

Skallinje och norrpil ska anges på kartan.

•

Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen.

Lagrum 7 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§,
om det finns synnerliga skäl.
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett
naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som
avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det beslutas om upphävande eller dispens för ett
sådant särskilt skyddsområde eller särskilt bevarandeområde som anges i 28 § följer av 29 §.
Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i
skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.

_______________________________________
Ort och Datum

______________________________________
Namnunderskrift (sökande)

_______________________________________
Namnförtydligande

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning,
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i
dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

