Byggnads- och tillståndsnämnden
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Ansökan om dispens/tillstånd inom Igelbäckens 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
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Dispens enligt Reservatsföreskrifter Igelbäcken
Dispens från nedanstående punkt/punkter söks:
☐ A1. bedriva täkt, husbehovstäkt eller annan verksamhet som kan ändra områdets topografi eller dess yt- eller dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, schakta dika,
utfylla, tippa eller liknande.
☐ A2. slutavverka skog eller avverka på annat sätt än vad som framgår av fastställd skötselplan.
☐ A3. skogsplantera den öppna marken.
☐ A4. använda konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.
☐ A5. lagra kemikalier, petroleumprodukter, växtnäringsämnen eller liknande inom en skyddszon, 30 m, närmast Igelbäcken och dess tillflöden.
☐ A6 plöja eller sprida gödsel inom en skyddszon, 30 m, närmast Igelbäcken och dess tillflöden.
☐ A7 anordna upplag annat än för områdets skötsel.
☐ A8 täckdika marken.
☐ A9 uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag av stängsel för betesdjur och tomtmark. Stängsling ska anordnas så att allmänhetens tillträde till området inte
hindras.
☐ A10 bedriva verksamheter som leder till förorening eller grumling av Igelbäckens vatten eller minskar tillrinningen till Igelbäcken. Föreskrifter ska dock inte utgöra hinder för
att utföra sådana åtgärder som syftar till att förbättra Igelbäckens vattenkvalitet och vattenbiotop (t.ex. bortledande av förorenat trafikdagvatten).
☐ A11 inplantera för området främmande arter, med undantag för odling som bedrivs inom odlingsområden (trädgårdar, odlingslotter/kolonilotter och odlingsmark).
☐ A12 fiska i Igelbäcken. Kommunen kan ge tillstånd när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar.
☐ A13 bedriva jakt annat än på skadade djur. Kommunen kan ge tillstånd att bedriva jakt på arter som hotar ändamålet med reservatet.
☐ C1 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.
☐ C2 elda annat än på anvisad och iordninggjord plats.
☐ C3 rida eller framföra häst på markerade motionsspår eller att orsaka markskador vid ridning.
☐ C4 cykla på markerade motionsspår eller att orsaka markskador vid cykling.
☐ C5 sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor tillfälligt sättas upp, om de avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang.
☐ C6 framföra eller parkera motorfordon annat än på anvisade vägar eller parkeringsplatser.
☐ C7 bruka störande motordriven anordning för lek eller sport, eller på ett störande sätt använda musikanläggningar eller annan ljudalstrande anordning.
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Tillstånd enligt Reservatsföreskrifter Igelbäcken
Tillstånd från nedanstående punkt/punkter söks:
☐ A14 utföra om-eller tillbyggnad eller väsentligt ändra byggnads användningssätt, utseende och karaktär.
☐ A15 uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Byggnader/ anläggningar ska ha anknytning till ändamålet med reservatet.
☐ A16 anlägga körbar väg, gång-cykelväg eller parkeringsplats.
☐ A17 dra fram mark-, luftledning eller jordkabel.
☐ A18 uppföra radiomast eller liknande.

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

Vid frågor, kontakta oss gärna!

miljoochhalsoskydd@sundbyberg.se

08-706 66 00

Eller

miljoochhalsoskydd@sundbyberg.se

Sundbybergs stad
Miljö- och bygglovsenheten 172 92
Sundbyberg

