Strandskydd

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Information om lagar, regler och avgifter
Din ansökan kommer prövas enligt "7 kapitlet 13 § miljöbalken". Mer information om strandskydd
finns hos strandskyddsdelegationen.se
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller
påbörja förberedelsearbeten.
Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dispensbesluten.
Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning inom tre veckor från det att myndigheten tog del
av kommunens beslut.
Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. 2018 är
timavgiften 1010 kr/timme. Taxan för strandskyddsdispenser är satt till 8 timmars handläggning.
Avgiften blir då 8080 kr. Läs mer på kommunens hemsida. Hemsida om miljönämndens avgifter.
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av
allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Uppgifter om fastigheten som din ansökan gäller
Fastighetsbeteckning(ar)

Fastighetens areal

Fastighetens adress

Kommun
Sotenäs
Munkedal
Lysekil

Dina uppgifter
Namn / förening / företag

Organisations-/Personnummer*

Kontaktperson om annan än sökanden

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)

Du söker strandskyddsdispens för
Byggnad på land

Postort

Helt ny byggnad
Tillbyggnad av befintligt hus
Återuppförande av riven byggnad
Ändrad användning av byggnad
Vilken typ av byggnad gäller ansökan
Bostadshus
Gäststuga eller annan komplementbyggnad
Annat

Hur stora är de befintliga byggnaderna på fastigheten

Hur stor är den sökta byggnaden

Anläggning eller anordning på land
Parkeringsplats
Schaktning
Utfyllnad
Väg
Annat

Anläggning eller anordning i vatten
Brygga
Pålad brygga
Flytbrygga
Brygga utan vattenkontakt

Muddring
Utfyllnad
Annan åtgärd

Storlek på den sökta åtgärden

Har du sökt andra tillstånd?
Bygglov
Ja
Nej
Anmälan om vattenverksamhet (Länsstyrelsen)

Ja
Nej
Tillstånd från markägaren (om du inte äger marken)
Ja
Nej

Beskriv vad du söker dispens för
Beskriv vad du söker dispens för

Beskriv platsen där du ska genomföra åtgärden
Beskriv platsen där du ska genomföra åtgärden

Särskilda skäl för dispens
För att då dispens för den åtgärden du vill utföra måste det finnas ett eller flera särskilda skäl.
Läs mer om detta på strandskyddsdelegationen.se
Kryssa i de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från strandskyddet:
1. har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
2. är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför
området.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
OBS! Följande skäl kan bara användas på utpekade platser i Munkedals kommun.
Läs mer på Munkedal kommuns hemsida
LIS 1. åtgärden bidrar till en utveckling av landsbygden
LIS 2. huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus

Bifogade handlingar
Översiktskarta

Karta eller situationsplan över fastigheten*

Ritning eller skiss av byggnaden eller anläggning*

Foto på platsen

Eventuell ytterligare information

Blankett skickas till
Denna blankett kan skickas direkt på webben
Om du vill skicka en utskriven blankett med posten skickar du den till:
Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn
eller till E-postadress miljoenheten@sotenas.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

