
Sid 1 (3) 
Kn

iv
st

a 
20

20
-0
3-
05

Ansökan avser* 

Postnummer* 

Sökande/ansvarig för ansökan 
Namn* 

Organisationsnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

E-postadress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn* 

Tillstånd 

 Dispens 

Tillstånd och 

dispens

Gredelby hagar

Trunsta träsk 

Naturreservat som berörs 

Fastighetsbeteckning* 

Postnummer* 

Fakturamottagare (om annan än anmälaren) 
Företag* 

Organisationsnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

E-postadress 

Kontaktperson 

E-postadress Efternamn* 

Telefon (även riktnummer) Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Ansökan om dispens/tillstånd 
enligt reservatsföreskrifter

* = Obligatorisk uppgiftKnivsta kommun

741 75 Knivsta

knivsta@knivsta.se, 018-34 70 00

Ansvarsnummer om kommunal* 



Sid 2 (4) 
Kn

iv
st

a 
20

20
-0
3-
05

Beskriv hur området ser ut idag och vilka konsekvenser det kan få för naturmiljö och frilufsliv i naturreservatet

Knivsta kommun

Vad är det som planeras 

Tidplan

Hur ska det genomföras 

Beskrivning av särskilda skäl för en dispens eller motivera åtgärden i de fall det är en tillståndsansökan, eventuell miljökonsekvensbeskrivning kan behövas

Beskriv försiktighetsmått, det vill säga hur en negativ påverkan på natur- och friluftsliv ska undvikas

Föreslå kompensation för intrånget om det krävs



Bilagor
Till ansökan ska kartmaterial bifogas 

Översiktskarta med aktuellt område markerat

Detaljkarta med inritade förändringar i naturmiljön

Datum och anmälarens underskrift* Namnförtydligande* 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Dispensansökan skickas till:

Knivsta kommun, miljöenheten, 741 75 Knivsta eller till knivsta@knivsta.se
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