
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva 
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter 
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr 
195 85 Märsta Södergatan 20, Märsta 08-591 260 00 vx

E-post
byggochmiljonamnden@sigtuna.se 212000-0225 
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Blankett 
Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden 

Kommunalt naturreservat

Skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

195 85 Märsta 

Sökande 
Namn Telefon 

Organisations- eller personnummer E-postadress

Adress 

Postnummer Postort 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 
Namn Telefon 

Organisationsnummer E-postadress

Adress 

Postnummer Postort 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon 

Adress Postnummer Postort 

Namn på naturreservat 

Typ av åtgärd 

 Byggnad  Avlopp (separat ansökan krävs)  Annan anläggning/åtgärd, 
nämligen: 
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Beskrivning av åtgärden och syftet (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut): 

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader, storlek/längd/utbredning av skyddad biotop etc.): 

Åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön: 

Särskilda skäl 
De särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från reservatföreskrifterna: 

Avgift 
Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt den taxa som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande Datum 
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Detta ska medfölja ansökan: 
 Karta över där åtgärden ska utföras 
 Skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning 
 Gärna: fotografier från platsen. Det underlättar handläggningen av ärendet. 

Lagstöd 
Föreskrifter för naturreservat, Sigtuna kommun 
Miljöbalken 
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