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ANSÖKAN OM DISPENS
FRÅN NATURRESERVATSFÖRESKRIFTER
enligt 7 kap miljöbalken
Dispens ges bara om det man vill göra inte strider mot syftet med naturreservatet. Dispens kan exempelvis inte ges för åtgärder som
förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att
åtgärden underlättar för det rörliga friluftslivet. Vid handläggningen görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden, miljöintresset och friluftsintresset.
För att få dispens kan du behöva kompensera den eventuella skada på naturvärdena som uppstår när du utför din åtgärd, genom att
samtidigt göra något bra för naturen inom reservatet.
Föreskrifter för alla Nackas reservat går att hämta från www.nacka.se

Ansökan gäller
Reservatets namn
Fastighetsbeteckning
Orienteringspunkt (t.ex. fastighetsadress, koordinater eller platsnamn)

Sökande
Namn/organisation/företag etc.

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Kontaktperson
E-postadress

Telefon dagtid

Faktureringsadress
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Telefon dagtid

Ansvar/projektnummer/referens

Markägare (om annan än den som söker)
Namn

Telefon dagtid

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
E-postadress
Är markägaren informerad om åtgärden ?
Ja

Nej

Är reservatsförvaltaren informerad om åtgärden ?
Ja

Nej

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST

Miljöenheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167
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Uppgifter om vad dispens från föreskrifterna söks för och kompensationsåtgärder
Dispensensökan gäller
Byggnad

Schaktning

Avverkning

Upplag		

Friluftsevenemang

Annat — förklara närmare:
Närmare beskrivning av åtgärden och dess syfte

Förslag till kompensationsåtgärder

Övriga uppgifter
När ska åtgärden genomföras?
Har strandskyddsdispens sökts?
Ja

Nej

Har bygglov sökts?
Ja

Nej

Övrigt

Bilagor som bifogas till asökan
Översiktskarta med området/områdena som ansökan gäller markerat (obligatoriskt). Ett utskrivet utsnitt från Nackas webbkarta fungerar
som underlag, se https://webbkarta.nacka.se/
Detaljerad karta/situationsplan med plats för det ansökan gäller inritat.
Annat, beskriv:

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Skicka undertecknad anmälan med post till
Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka
Om du skannar och bifogar den undertecknade sidan går det också bra att skicka anmälan med e-post till miljoenheten@nacka.se

Avgift
Nacka kommun tar ut avgift per timme för handläggning av ansökningar enligt kommunens miljötaxa. Avgiften tas ut även
för ansökningar som avvisas eller tas tillbaka. För mer information — kontakta miljöenheten via tfn 08-718 80 00 eller
miljoenheten@nacka.se. Miljötaxan finns på www.nacka.se
POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST

Miljöenheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167

