ANSÖKAN OM TILLSTÅND/DISPENS
inom skyddat område enligt 7 kap miljöbalken

Det krävs tillstånd eller dispens från bygglovs- och
tillsynsnämnden om du ska göra något inom ett
naturreservat eller om åtgärder ska utföras inom
strandskyddsområde.
Mer information finns i slutet av blanketten.

Skickas till
Huddinge kommun
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge
miljotillsyn@huddinge.se

Vi ser gärna att du lämnar in din ansökan via e-post.

Namn(*)
Sökande

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer, dagtid

Jag vill få beslut via e-post
(*) Om ombud anlitas ska fullmakt i original bifogas ansökan

Fakturamottagare (om det är annan än sökande)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer, dagtid

Ansökan avser
Tillstånd eller dispens från:

Reservatsförskrifter, följande reservat:
Strandskyddsdispens

Fastighet (där den sökta åtgärden ska utföras)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

E-postadress till fastighetsägare

Telefonnummer till fastighetsägare

Beskrivning av sökt åtgärd (kryssa i de åtgärder som avses eller bifoga en separat skrivelse)
Helt ny brygga

Väg, väganordning

Ledningsdragning

Telemast

Ombyggnad, tillbyggnad,
fasadförändring

Muddring

Annat:

NBF-MIL-0227-190115

Helt ny byggnad

HUDDINGE KOMMUN
Natur- och byggnadsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS
Sjödalsvägen 29

TELEFON
Vxl 08-535 300 00

E-POST och WEBB
miljötillsyn@huddinge.se
www.huddinge.se
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Åtgärden kommer att kräva:
Sprängning

Trädfällning

Arbete i vatten

Markarbeten, specificera:
Övrigt, specificera:

Övrigt, skriv här eller bifoga en separat skrivelse till ansökan
Beskrivning av sökt åtgärd (storlek, placering, höjd, utseende, omfattning etc)

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

Åtgärder som föreslås vidtas för att minimera påverkan på naturmiljön

Ange vilka särskilda skäl som du anser föreligger för att få dispens från reservatsföreskrifterna eller strandskyddsbestämmelserna:
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Åtgärden sker inom Natura 2000-område eller kan beröra sådant område
Ja, följande område:
Nej

Bifoga ansökan:
Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 där alla befintliga och tillkommande byggnader samt anläggningar redovisas (även
friggebodar och bryggor). Situationsplanen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig och lättläst samt utformad med svarta linjer på
vitt papper.
Fasadritningar i skala 1:100 (om ansökan avser uppförande av ny byggnad eller annan anläggning eller ändring av befintlig
byggnad eller annan anläggning)
Planritning i skala 1:100 (om ansökan avser uppförande av ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad)
Plan- och elevationsritning i skala 1:100 (enbart om ansökan avser brygga)
Andra bilagor, vilka:

Underskrift
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Den som undertecknar blanketten är betalningsansvarig om inte giltig fullmakt bifogas.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Vi kommer att hantera dina
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I vissa fall kan vi komma att hämta uppgifter om
dig från kommunens fastighetsinformation eller kommuninvånarregister. Du har alltid rätt att få information om
vilka personuppgifter som bygglovs- och tillsynsnämnden har registrerat om dig samt att begära rättelse av
felaktiga eller ofullständiga uppgifter i nämndens register.
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Information om prövningen av åtgärder inom skyddat område
Naturreservat
Det krävs tillstånd eller dispens från bygglovstillsynsnämnden för att göra något inom ett
naturreservat.
Nämnden kan, om det finns särskilda skäl och
åtgärden är förenlig med reservatets syfte, ge
dispens från förbudet. Vissa åtgärder får utföras
först efter att nämnden lämnat tillstånd.
Ett tillstånd måste vara förenligt med reservatets
syften.
Strandskydd
Strandskydd är ett generellt förbud mot de flesta
åtgärder inom 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd. I vissa områden gäller
utvidgat strandskydd, upp till 300 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
För att få utföra en åtgärd inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens från
nämnden. Det krävs alltid särskilda skäl för att få
dispens. Åtgärden måste även vara förenlig med
strandskyddets syften.
Övriga tillstånd som kan behövas
Observera att tillstånd krävs för åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Inför en sådan ansökan ska du
kontakta Länsstyrelsen för ett inledande samråd.
Åtgärder som innebär arbeten i vatten (t.ex.
muddring, pålning m.m.) kan även vara en
anmälnings- eller tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Kontakta Länsstyrelsen för frågor angående
vattenverksamhet.
Åtgärden/verksamheten kan kräva andra tillstånd
från exempelvis markägare, Länsstyrelsen eller
Huddinge kommun.
Observera att prövningen av denna ansökan
endast innefattar en prövning av åtgärdens
förenlighet med 7 kap. miljöbalken.

Avgift
Bygglovs- och tillsynsnämnden tar ut avgift för
prövning av åtgärder inom skyddade områden.
Observera att avgiften tas ut oavsett om dispens
eller tillstånd beviljas.
Omfattar åtgärden prövning både enligt
bestämmelserna om strandskydd och enligt
annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, tas
avgift ut för båda prövningarna.

