
ÖSTRA MADENVÄGEN 4  ·  172 92 SUNDBYBERG  ·  08-706 66 00 
MILJOOCHHALSOSKYDD@SUNDBYBERG.SE  ·  WWW.SUNDBYBERG.SE 

SB
G

70
00

, v
 1

.0
, 2

02
0-

09
-2

5 
   

SID 1 /3Byggnads- och tillståndsnämnden  

Ansökan om dispens/tillstånd inom Lötsjön- Golfängarnas 
naturreservat enligt 7 kap. 7 § miljöbalken 
Information om behandling av personuppgifter 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan om dispens/tillstånd enligt 7 kap. 7 § 
miljöbalken. Staden kommer att spara dina uppgifter så länge ärendet är aktuellt Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Sökande 
Sökande/namn/företag/nämnd 

Adress Person-/organisationsnummer 

Postnummer och ort Kontaktperson 

E-postadress Telefonnummer 

  Fastighetsuppgifter  
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Har fastighetsägaren godkänt den planerade åtgärden? 
Ja ☐  Nej ☐

  Fakturamottagare  
Namn Person-/organisationsnummer 

Faktureringsadress (c/o, gatuadress) Fakturareferens 

Postnummer och ort 

  Start av verksamhet/åtgärd  
Verksamheten planeras att starta, datum Verksamheten planeras att avslutas, datum 

  Dispens enligt Beslut för Lötsjön – Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 
Dispens från nedanstående punkt/punkter söks: 
☐ A1. bedriva all täkt som kan ändra områdets topografi eller dess yt- eller dräneringsförhållanden samt att gräva, spränga, borra, schakta, dika, utfylla, dämma, tippa eller

     liknande. 
☐ A2. avverka träd.
☐ A3. skogsplantera den öppna marken.
☐ A4. anordna upplag annat än för områdets skötsel.
☐ A5. bedriva jakt utöver skyddsjakt och eftersök av trafikskadat vilt.
☐ C1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.
☐ C2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
☐ C3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.
☐ C4. störa eller skada djurlivet
☐ C5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.
☐ C6. framföra motordrivet fordon. 
☐ C7. ha hund okopplad.
☐C8. elda.
☐ C9. rida eller framföra häst.
☐ C10. cykla annat än på anvisade cykelvägar.
☐ C11. fiska.
☐ C12. tälta.

http://sundbyberg.se/dataskydd
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  Tillstånd enligt Beslut för Lötsjön – Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 
Tillstånd från nedanstående punkt/punkter söks: 
☐ A6. kalka, gödsla eller använda kemiska bekämpningsmedel. 
☐ A7 anlägga luft-, vatten- eller markledning, uppföra mast, stängsel eller hägnad med undantag av stängsel för att förhindra fåglar att rasta på för friluftslivet värdefulla ytor. 
☐ A8 uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Byggnader/anläggningar ska ha stöd i reservatets syfte. 
☐ A9 utföra om- eller tillbyggnad eller väsentligt ändra byggnads användningssätt, utseende och karaktär. Om- eller tillbyggnad och förändrat användningssätt, utseende och  
            karaktär ska ha stöd i reservatets syfte. 
☐ A10 anlägga ny gång- eller cykelväg eller parkeringsplats.  

 

  Beskrivning av planerad verksamhet/åtgärd   
Beskriv utförligt och noggrant den verksamhet eller de åtgärder som planeras (t.ex. vilka material som ska användas, vilka träd som ska avverkas (trädslag, storlek), hur grävning ska 
utföras (bredd, djup) m.m.) samt skälen till behovet att utföra dem. 
 
 
 
 
 
 
Beskriv hur området set ut idag. 
 
 
 
 
 
 
Hur bedömer ni att åtgärden/verksamheten kommer att påverka miljön? 
 
 
 
 
 
 
Avser ni att vidta några försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på miljön? Om ja, Vilka? 
 
 
 
 
 
 
Vilka övriga kompensationsåtgärder kommer ni att vidta för att förebygga och begränsa skada? 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det möjlighet att utföra verksamheten/åtgärden på annan plats, utanför det skyddade området? Om nej, beskriv varför åtgärden måste vidtas inom det skyddade området. 
 
 
 
 
 
 

  Bifogas till ansökan   
 ☐ Översiktskarta med aktuellt område markerat (ange skala och väderstreck) 
 ☐ Detaljkarta över åtgärden 
 ☐ Bilder från platsen 
 ☐  Övrigt 
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 Övriga upplysningar 
• För prövning och tillsyn enligt miljöbalken kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns

tillgänglig på kommunens webbplats.

  Underskrift  
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten skickas till 

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se 

Eller 

Sundbybergs stad 
Miljöenheten
172 92 Sundbyberg 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 66 00

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se

mailto:btn@sundbyberg.se
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