
Ansökan om dispens och 
tillstånd för åtgärd inom 
naturreservat 
Se information på sista sidan

Ansökan avser

Tillstånd Dispens Tillstånd och dispens

Naturreservat som berörs
Södra Törnskogens  
naturreservat

Rösjöskogens  
naturreservat

Tegelhagsskogens  
naturreservat

Sökande
Namn Organisations-/personnummer

Adress Postnummer och ort

Telefon bostad Telefon dagtid

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn Adress

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Eventuellt ombud, kontaktperson eller utförare (om annan än sökande)
Namn Adress

E-postadress

Åtgärd
Planerad start av åtgärd, datum Planerad avslut av åtgärd, datum



Beskrivning av den verksamhet eller de åtgärder som planeras 
Beskriv hur åtgärden ska utföras och vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att minimera risk för skada, bifoga bilaga 
om utrymmet inte räcker.

Beskrivning av området
Beskriv hur området ser ut idag. T.ex. typ av markslag som berörs (skog, myr, äng etc.), om vandringsleder eller anord-
ningar för friluftslivet berörs, närhet till vattendrag, diken eller dylikt.

Beskrivning av påverkan på naturmiljön
Beskriv påverkan på naturmiljön. T.ex. träd behöver fällas, massor behöver läggas upp, marktäcket påverkas genom 
schaktning, hydrologiska förutsättningar i området kan påverkas etc.

Beskrivning av påverkan på friluftslivet 
Beskriv påverkan på friluftslivet. T.ex. påverkan på tillgänglighet i naturreservat, påverkan på gångvägar, störningar etc.

Beskrivning av påverkan på kulturmiljön 
Beskriv påverkan på kulturmiljön.



Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja ansökan 
Precisera varför åtgärden behöver ske i ett naturreservat (enbart vid ansökan om dispens).

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.

Bilagor

Översiktskarta Detaljkarta Fotografier Miljökonsekvensbeskrivning (på 
kommunens särskilda begäran)

Övrigt Övriga bilagor:

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Namn Organisations-/personnummer

Adress Postnummer och ort

Underskrift sökande

Datum

Underskrift Namnförtydligande

Blanketten sänds till: 
Sollentuna kommun, kommunledningskontoret,191 86 Sollentuna 
eller via e-post till registrator.sba@sollentuna.se 



Instruktion
Om textbeskrivning inte får plats i textfälten på blanketten så kan beskrivning av åtgärden istället göras i en 
bilaga. 

Avgift
Enligt kommunens taxa för verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område får kommunen ta ut en avgift 
från sökande. Enligt 4 § i taxan kan den nämnd som är ansvarig för handläggningen av ärendet besluta om 
att efterskänka avgiften. Kommunledningskontoret bedömer att det generellt sett är lämpligt att efterskänka 
avgiften om följande kriterier är uppfyllda: 

• Kostnaden för handläggningen är ringa (ej överskridande 2 timmars handläggningstid). 
• Sökanden är en ideell förening och/eller åtgärderna för vilka dispens och tillstånd söks,    
 främjar biologisk mångfald eller främjar ett lämpligt nyttjande av naturreservatet för motion   
 och friluftsliv. 

Om dispens söks av markägaren tas ingen avgift ut.

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. 

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Sollentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar 
dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. Under-
tecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte 
att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.  
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller 
begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personupp-
gifter. Denna rätt gäller dock inte om det finns en lag som kräver att uppgifterna lagras. Önskar du information 
om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sollentuna kommun ska du kontakta kontaktcenter på 
telefon 08-579 21 000 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se. 

Mer information 
För mer information besök gärna www.sollentuna.se.
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