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ANSÖKAN
Om tillstånd för användande av offentlig
plats enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter
Datum

2022-02-11

Polismyndigheten

Handläggning av ditt ärende påbörjas först när du betalat
ansökningsavgiften. Inbetalningsavi skickas när din
ansökan har registrerats.

Sökande
Företagsnamn/Förnamn och efternamn

Org-/personnummer

Naturskyddsföreningen i Nacka

Adress

Postnummer

Telefon

Telefon (Mobil)

Ort

E-postadress

Eventuell kontaktperson (om sökanden är en juridisk person)
Telefon

Telefon (Mobil)

E-postadress

Fakturaadress
Postnummer

Märkning
Ort

Inbetalningsavi önskas per

E-post

Hur vill du ta del av beslut/tillståndsbevis?

Post

E-post

Post

Hämta hos polisen

Ansvarig person
Behöver bara anges när sökanden är en juridisk person
Personnummer
Efternamn

Förnamn

Adress
Telefon

Postnummer
Telefon (Mobil)

Ort

E-postadress

Plats
Bifoga också en skiss över användningen.
Gatuadress och/eller platsbeskrivning

1: N6577547, E158687 - Gångvägen N trafikplats Kvarnholmen, 2: N6577841, E158543 - Strandpromenaden
NNV Vikdalsvägen 75, 3: N6577798, E158502 - Nedanför trätrappan Ö Kvarnholmsbrons S fäste, 4: N6577384,
E158021 - Marinstadsvägen, 5: N6577269, E157683 - Entrén Nacka Båtklubb (koordinater i SWEREF 99 18 00)
Ort

Kommun

Nacka

Nacka

Datum
Ange nedan under vilken period du vill använda platsen.
Inkludera tid för att för att förbereda och för att återställa platsen. Om platsen ska användas på olika dagar som inte är i anslutning till varandra, ska du ange det
första och det sista datumet.
Från datum
Klockslag

2022-02-11
Till datum

2027-02-11

Klockslag
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Övrig tidsbeskrivning
Här kan du ange vilka tidpunkter platsen ska användas om den inte ska användas konstant under perioden.

Om och när kommunen fattar beslut om att Ryssbergens naturreservat ska sträcka sig fram till en skylt så kommer
vi att ta ned metallskylten och skänka trätavlan till kommunen så att de kan sätta upp en egen reservatsskylt på
den. Detta villkor gäller separat för varje skylt. Då tillståndet löper ut kommer vi att ansöka om att få det förlängt.

ANSÖKAN

Sida 2 (2)

Om tillstånd för användande av offentlig
plats enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter

Beskrivning av användningen
Beskriv vad platsen ska användas till (t.ex. uteservering, filminspelning, byggetablering, affischering eller uppställning av valstuga). Beskriv användningen så
noggrant som möjligt.

På fem platser ska det stå skyltar som informerar allmänheten om värdefulla naturområden som har utelämnats i
Nacka kommuns förslag till naturreservat i Ryssbergen. Skyltarna är mycket lika vanliga naturreservatsskyltar,
bortsett från att de har överskriften ”EJ NATURRESERVAT” och utöver information om naturen i området och
en karta också har information om kommunens exploateringsplaner och planer på ett reservat som endast skyddar
44 % av Ryssbergen. Skyltarna är tryckta på skivor som är 50 x 75 cm och sitter på gedigna trätavlor som är ca
190 cm höga och 83 cm breda. Skyltarna 1, 3, 4 och 5 kommer att vila på nedgrävda betongplintar. Skylt 2 är
fastskruvad i strandpromenadens brädor med stolpskor. Syftet med skyltarna är att informera allmänheten om
områdets natur, kommunens planer och vårt reservatsförslag där hela Ryssbergen skyddas. Vi upplever att
kommunens planer har skönmålats, bland annat genom att politiker gång på gång felaktigt hävdat att all mark som
inte exploateras ska skyddas som naturreservat. Därför är det viktigt för demokratin att alla som rör sig i området
får veta exakt vad som planeras. Den 21/2 väntas kommunpolitikerna besluta om Ryssbergens framtid. Vi hoppas
kunna förmå dem att inte exploatera. Men även om detta misslyckas så ser vi goda möjligheter att i framtiden
förmå kommunen att utvidga reservatet med Ryssbergens nordöstra hörn som har naturvärdesklass 1 (högsta
naturvärde) och ägs av kommunen, och området väster om Marinstadsvägen som varken markägaren HSB eller
kommunen säger sig vilja exploatera. Eftersom reservatet kan utvidgas i framtiden och eftersom kartan och
informationen om områdets natur kommer att vara till glädje för allmänheten så har vi ansökt om tillstånd i fem
år. Om kommunens kombinerade bygg- och reservatsplaner läggs ned, som vi hoppas, så uppdaterar vi skyltarna.
Bilagor
Här kan du ange vilka bilagor som du bifogar till din ansökan (t.ex. skisser över platsanvändningen).

Skiss

Karta
Skylt
Övrigt
Övriga uppgifter om platsanvändningen som du bedömer att Polismyndigheten bör känna till.

Den 6 februari sattes skyltarna 1 och 2 upp utan tillstånd inom ramen för civil olydnad. Därefter erbjöd
kommunen oss att få ha kvar skylt 1, som står på kommunens mark om vi skyndsamt ansöker om tillstånd för den.
Efter samråd med kommunen inkluderar vi även skyltarna 2, 3, 4 och 5 i ansökan. Notera att skylt 5 står på
kommunal mark utan detaljplan. Vi har varit tydliga med att skyltarna 3-5 kommer att sättas upp innan tillståndet
är beviljat och att vi inte kommer att ta ned några skyltar om ansökan avslås eller om tillståndet löper ut.
Information om personuppgiftsbehandling i samband med ansökan
Vid ansökan om tillstånd till användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i etjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig
dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning
för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Ändamålet med behandlingen
är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge de behövs, dock maximalt i fem år.
Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.
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Läs om dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter på
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/

