
Ansökan
om strandskyddsdispens enligt 7 kap 
18a § i miljöbalken
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Sökande

Annan åtgärd 

  Privatperson   Fastighetsägare   Ombud

Namn Personnr/organisationsnr

Adress Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Ort och kommun  Fastighetsbeteckning /ar

Beskriv åtgärden med information om storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut etc.

–

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/jamtland
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Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Typ av åtgärd och vad ansökan gäller

Brygga, pir

 Utökning av befintlig   Ny brygga  Ersättning av befintlig  Annat ................................................... 

Byggnad

 Komplementbyggnad    Nytt bostadshus  Ersättning av befintlig  Annat...................................................
 (till exempel garage, förråd, gäststuga)

Annan anläggning/anordning (beskriv nedan)
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Ange om du är sökande som privatperson, fastighetsägare eller ombud

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
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Beskrivning av platsen och de allmänna förutsättningarna 

Särskilda skäl

Nuvarande användning, byggnader, kända natur- och kulturvärden, ev. detaljplan.

Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18c § miljöbalken som finns för att du skall få dispens från strandskyddsföreskrifterna. Ange även i 
vilken mån möjlighet till fri passage tillgodoses.
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Datum        
 
         
        
Underskrift Namnförtydligande

Så här skickar du in blanketten
 » Skriv ”Ansökan om strandskyddsdispens” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss. 
 » Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
 » Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
 » Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på www.lansstyrelsen.se/jamtland
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