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Exempel på beslut
I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.
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Exempel 1. Förbud att utan
Länsstyrelsens/kommunens tillstånd vidta vissa
åtgärder inom fastigheten Gärdet 1:1, Grönköpings
kommun
Beslut
Länsstyrelsen/kommunen meddelar med stöd av 7 kap. 24 § första stycket miljöbalken förbud att utan Länsstyrelsens/kommunens tillstånd vidta nedanstående
åtgärder inom det område som angivits på bifogad karta, bilaga 1. Förbudet gäller
från och med den 21 december 2012 till och med den 20 december 2015.
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens/kommunens tillstånd











avverka, gallra, röja, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada eller transportera bort hela eller delar av levande eller döda träd
eller buskar med undantag för nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. Undantag gäller även för nödvändig skötsel av angränsande åkermark 10 meter in i området och för underhåll av gamla Valhallavägen enligt
markering på bifogad karta, bilaga 1.
utfylla, tippa, spränga, schakta, gräva, dämma, dikesrensa, markbereda eller
bryta stubbar,
uppföra byggnad eller anläggning,
anlägga parkeringsplats, stig, led eller spång,
uppföra stängsel eller annan hägnad,
anordna upplag,
använda växtnäringsämnen eller kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
utplantera växt eller djur.

Redogörelse för ärendet
Xxx

Motivering
Fråga har väckts om att skydda [området] som naturreservat. Länsstyrelsen/kommunen bedömer att åtgärderna ovan strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet.
Xxx

Upplysningar
Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas, jfr 7 kap. 24 § andra stycket
miljöbalken.
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Tillstånd kan sökas för åtgärder som finns med på listan ovan hos Länsstyrelsen/kommunen. Om ett tillstånd vägras kan du som fastighetsägare ha rätt till ersättning om pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt
försvåras. Du kan få årlig ersättning för de skador som kan uppstå om du ansökt
om tillstånd och fått avslag på din ansökan.
Bestämmelser i skogsvårdslagen, eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter,
ska inte tillämpas i den mån vad där sägs strider detta beslut, jfr 4 § första stycket
skogsvårdslagen (1979:429). Det gäller t.ex. skyldigheten att bekämpa insektshärjning i skog.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen/Länsstyrelsen, se bilaga 2.
Beslut i detta ärende har fattats av…

Sändlista
Ägare av och innehavare av särskild rätt till fastighet (delges respektive person,
såvida beslutet inte kungörs i ortstidning)

Kopia till
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen (om kommunen beslutar)
Kommunen (om Länsstyrelsen beslutar)
Transportstyrelsen (om föreskrifterna har betydelse för luftfarten)
Statens jordbruksverk (om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse
för myndigheten)
Boverket (om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten)
Lantmäterimyndigheten (om beslutet har betydelse för myndigheten)
Väghållningsmyndigheten (om beslutet har betydelse för myndigheten)
Skogsstyrelsen (om beslutet rör skogsmark)
(Sveriges geologiska undersökning)
(Riksantikvarieämbetet)
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Exempel 2. Ansökan om tillstånd att avverka skog inom
Gärdet 1:1 i Grönköpings kommun som omfattas av
Länsstyrelsens/kommunens beslut om interimistiskt
förbud
Beslut
Länsstyrelsen/kommunen avslår Er ansökan om tillstånd att få avverka inom område på fastigheten Gärdet 1:1 som omfattas av interimistiskt förbud. Avslaget
grundar sig på Länsstyrelsens/kommunens beslut 2012-12-21 enligt 7 kap. 24 §
miljöbalken.

Bakgrund och bedömning
Fråga har väckts inom Länsstyrelsen/kommunen om att skydda ett område på ca 88
hektar med arbetsnamnet Skogsberget som naturreservat. Länsstyrelsen/kommunen
bedömer att bl.a. avverkning av skog strider mot syftet med det tilltänkta skyddet.
Länsstyrelsen/kommunen har därför den 21 december 2012 meddelat förbud att
utan Länsstyrelsens/kommunens tillstånd vidta vissa åtgärder inom området, t.ex.
att avverka, gallra, röja, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd.
Länsstyrelsen/kommunen har mottagit Er ansökan om tillstånd att få avverka i det
område som omfattas av interimistiskt förbud. Området utgör en väsentlig del av
det område som Länsstyrelsen/kommunen planerar att skydda som naturreservat.
[Kort redogörelse för syftet med det tilltänkta naturreservatet]. Länsstyrelsen/kommunen bedömer att en avverkning skulle strida mot syftet med det tilltänkta naturreservatet. Ansökan ska därför avslås.

Upplysningar
Länsstyrelsen/kommunen bedömer att när detta beslut har vunnit laga kraft föreligger rätt till ersättning enligt miljöbalkens regler. Ersättningen ska betalas med ett
visst årligt belopp och avser att täcka den årliga förlust som Ni gör. Länsstyrelsen/kommunen återkommer därför med ett förslag till överenskommelse om detta.

Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen/mark- och miljödomstolen vid xxx
tingsrätt, se bilaga.
Beslut i detta ärende har fattats av…

Sändlista
Sökanden
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Kopia till
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
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