ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS
enligt 7 kap. 18b § miljöbalken

UPPGIFTER OM FASTIGHETEN
Fastighetsbeteckning(ar)

Fastighetens areal

Fastighetens adress

SÖKANDE
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress (gatuadress, postnummer och postort)
Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande)
Namn
Adress (gatuadress, postnummer och postort)

Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress)

STRANDSKYDDSDISPENS SÖKS FÖR
På land

□ Helt ny byggnad
□ Parkeringsplats
□ Annat:

□ Tillbyggnad
□ Schaktning

□ Återuppförande
□ Utfyllnad

□ Ändrad användning
□ Väg

Typ av byggnad

□ Bostadshus

□ Gäststuga

□ Förråd, garage eller dylikt

Byggnadsarea gällande befintlig huvudbyggnad (m )
2

□ Sjöbod

□ Annat:

Byggnadsarea gällande den sökta åtgärden (m )
2

I vatten

□ Pålad brygga
□ Muddring

□ Flytbrygga
□ Utfyllnad

Ev. befintlig bryggas storlek

□ Pir
□ Annat:

□ Brygga utan vattenkontakt

Sökt bryggas storlek

ANDRA TILLSTÅND SOM SÖKTS FÖR ÅTGÄRDEN
Bygglov är sökt

□ Ja

Anmälan om vattenverksamhet har gjorts till Länsstyrelsen

□ Nej

□ Ja

□ Nej

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (t.ex. storlek, material, placering, behov av grävning, utfyllnad, planerad
verksamhet)

BESKRIVNING AV PLATSEN (nuvarande användning, befintliga byggnader, markförhållanden m.m.)

SÄRSKILDA SKÄL FÖR DISPENS
För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och att det finns särskilda skäl för dispens.
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De särskilda skälen finns angivna i lagtexten
(7 kap. 18c § miljöbalken) och återges nedan.
Kryssa i de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från strandskyddet
Det område som dispensen avser:
1.
2.

□ har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
□ 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.
5.
6.

□ behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
□ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
□ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

BIFOGADE HANDLINGAR

□ Bilaga 1: Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
□ Bilaga 2: Karta/situationsplan över fastigheten (ange skala och väderstreck). Rita in på kartan/situationsplanen var åtgärden
ska vidtas (ange mått)

□ Bilaga 3: Ritning/skiss av eventuell byggnad/anläggning (ange mått)
□ Bilaga 4: Foton på platsen (frivilligt)
□ Bilaga 5: Eventuell ytterligare information, exempelvis utförligare beskrivning

INFORMATION
Strandskyddsbestämmelserna finns i 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken.
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.
Munkedals kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens. Avgift tas ut för 8 timmars
handläggning enligt en av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Undertecknad blankett skickas till:
Munkedals kommun
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
455 80 MUNKEDAL

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten reviderad September 2013

Information om personuppgiftsbehandling
De personuppgifter som du lämnar till Munkedals kommun i samband med t ex en ansökan kan behandlas
automatiserat i något av kommunens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är
bland annat att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i
integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen.
Personuppgiftsansvarig
I regel är det nämnden som handlägger ditt ärende som också är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.
Ändamålet
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i samband med ansökan är för att kunna handlägga ditt ärende
på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Mottagarna av uppgifterna
Personuppgifterna kan, om inte sekretess gäller för uppgifterna, lämnas ut till andra myndigheter som har behov av
dem i sin verksamhet. Personuppgifter i allmänna handlingar kan dessutom komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Personuppgift såsom fastighetsbeteckning kan komma att publiceras på kommunens
webbplats i nämndens protokoll.
Registerutdrag
Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vilka personuppgifter som kommunen
behandlar om dig, så kallade registerutdrag. En sådan ansökan måste vara skriftlig och undertecknad av dig.
Rättelse
Är någon uppgift felaktig kan du begära att personuppgiftsansvarig rättar den felaktiga uppgiften.

