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Ansökan om strandskyddsdispens 
enligt 7 kap. miljöbalken i samband med anmälan  

av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 

 

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se  
eller via post: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

 

 
Information om samprövning av anmälan om vattenverksamhet och 
strandskyddsdispens  
Normalt ska du vända dig till din kommun i frågan om strandskyddsdispens. Men om du anmäler en 
vattenverksamhet som även kräver strandskyddsdispens så kan Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 § 
miljöbalken sampröva de två anmälningarna. Om du vill att länsstyrelsen ska sampröva 
strandskyddsdispens med din anmälan om vattenverksamhet fyller du i denna blankett.  

Om strandskyddsdispens  
Inom minst 100 meter från strandlinjen till hav, insjöar och vattendrag gäller 
strandskyddsbestämmelser. Vid vissa sjöar och vid havet är strandskyddet utvidgat till 200 eller 300 
meter. Det innebär bland annat att man inte får uppföra anläggningar eller anordningar som hindrar 
allmänheten från att röra sig fritt i området eller som utgör en väsentlig förändring för livsvillkoren 
för djur– och växtarter. För att få dispens från strandskyddet måste du uppge särskilda skäl.  

Hur lång tid tar handläggningen?  
För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att du lämnar alla begärda 
uppgifter i formuläret då du lämnar in anmälan. Avgiften ska också betalas i samband med 
inlämningen. Om anmälan inte är komplett kommer länsstyrelsen att begära in fler uppgifter vilket 
fördröjer handläggningen. Vi ser helst att du skickar din anmälan via e-post. I Länsstyrelsernas 
webbdiarium (https://diarium.lansstyrelsen.se) kan du söka på din fastighetsbeteckning och se vad 
som händer i ditt ärende och vem som är handläggare.  

Om lagstiftningen  
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom 
strandskyddsområde är det enligt 7 kap. 15 § MB bland annat förbjudet att vidta åtgärder som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommunen får enligt 7 kap.18 b § MB i det 
enskilda fallet ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 § 
MB sampröva en ansökan om strandskyddsdispens som annars skulle ha prövats av en kommun, 
med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § MB. Som särskilda skäl får beaktas de 
omständigheter som anges i 7 kap. 18 c § punkt 1-6 MB. Dispens får endast ges om det är förenligt 
med förbudets syfte.  

Enligt 7 kap. 18 h § MB upphör en dispens från strandskyddet att gälla om den åtgärd som dispensen 
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensen 
vann laga kraft. En dispens får enligt 16 kap. 2 § MB förenas med villkor. 
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Ansökningsblankett  
 

Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar: 

 

Ort: 

 

Kommun: 

 

 

Sökandes namn: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

 

Telefon: 

 

E-post: 

 

 

Åtgärd: 

 

Diarienummer vattenverksamhet (om ni känner till detta): 

 
 

  Jag har anmält vattenverksamhet och ansöker även om strandskyddsdispens (detta innebär att 
länsstyrelsen tar över prövningen från kommunen och samprövar vattenverksamheten och 
strandskyddsdispensen). 
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Särskilda skäl om du söker strandskyddsdispens 
 

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

  Att området för åtgärden är väl avskilt från stranden genom till exempel en väg. 

  Anläggningen måste på grund av sin funktion ligga vid vattnet och det inte går att placera den 
        någon annanstans. 

  Utvidgning av en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför det 
        strandskyddade området. 

  Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
        tillgodoses utanför området eller ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Motivera varför det särskilda skälet för strandskyddsdispens är lämpligt: 

 

 

Beskrivning av naturmiljön på platsen för åtgärden: 
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Underskrift 
Ort och datum: 

Namnförtydligande: 

Underskrift: 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter. 

Kontakt 
För eventuella frågor, kontakta Länsstyrelsen i Hallands län 
Telefon:  010-224 30 00 (växel)
E-port:  halland@lansstyrelsen.se 
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland 
Postadress: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 
Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad 
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