
 
 
 

Skicka ansökan till: 
sodermanland@lansstyrelsen.se  
eller per post till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län   
611 86 Nyköping 
 

 

    

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

611 86 Nyköping Stora torget 13 010-223 40 00 sodermanland@lansstyrelsen.se 
    
Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet 
202100-2262 5051-8653 FE 7710 

831 90 Östersund 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

Ansökan om strandskyddsdispens 
enligt 7 kap 18 § miljöbalken 
 

Sökande 
Namn 

Gatuadress 
 

Postnummer Ort 
 

Telefonnummer E-postadress 
  

 
Ange den/de fastigheter som berörs av åtgärden 

Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar Kommun/kommuner 
 

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan än sökande). Ange om åtgärden har 
godkänts av fastighetsägaren. 
 

  

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se


 
 
 

 

Strandskyddsdispens söks för 
 

Brygga 

 
Utökning av befintlig 

 
Ny 

 Annat, ange vad: 

 

Typ av brygga 

 
Pålad brygga 

  
Flytbrygga 

  
Pir 

  Annat, ange vad: 

Eventuell befintlig bryggas area (m²) Sökt bryggas area (m²) 

 

Byggnad 

 
Nybyggnad 

 
Ändrad användning av byggnaden 

 
Tillbyggnad 

 Annat, ange vad (t.ex. veranda): 

 
  



 
 
 

 

 
 

Typ av byggnad 

 
Bostadshus 

 
Gäststuga 

 
Sjöbod 

 
Bastu 

 Komplementbyggnad, uppge typ av byggnad (t.ex. 
förråd): 

Byggnadsarea gällande befintlig byggnad (m²) Byggnadsarea gällande den sökta åtgärden (m²) 

 

Annan 
anläggning/anordning/
åtgärd 

 Utfyllnad/grävning/schaktning 

 Strandskoning 

 Avverkning av träd/buskar 

 Vassröjning 

 Muddring 

Mängd muddermassor (m³) Hur stor muddringsyta (m²) 

 Annat, ange vad: 

 
Andra tillstånd som sökts för åtgärden 

Anmälan om vattenverksamhet* har gjorts till Länsstyrelsen 

 Ja  Nej 

*Arbeten i vattenområden som t.ex. byggande av pir och muddring kallas 
vattenverksamhet. 

 



Beskrivning av åtgärden (till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader) 

Djur- och växtlivet 

Påverkas djur- och växtlivet av ansökt byggnad/anläggning eller åtgärd? 

Ja  Nej

Beskrivning av djur- och växtlivet på aktuell plats: 

Bifoga separat bilaga om beskrivningen inte får plats 
 



Friluftslivet på aktuell plats 

Försämras allmänhetens tillgång till strandskyddsområdet av ansökt byggnad/anläggning eller 
åtgärd? 

Ja Nej

Beskrivning av områdets värden för friluftslivet på aktuell plats: 

Särskilda skäl 
De särskilda skäl som finns för att du ska kunna få dispens från strandskyddslagstiftningen 

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

Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området 

Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området 

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

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse 

Förtydligande av särskilt skäl: 



 
 
 

 

 
Skicka med detta Dispensavgift 
• Situationsplan över/av åtgärden (ange skala) 

• Översiktskarta (ange skala och väderstreck) 

• Fotografier från platsen 

• Vid nybyggnad/tillbyggnad bifoga 
fasadritningar 

• Vid brygga/pir bifoga sektionsritning med 
djupförhållanden 
 

Enligt avgiftsförordningen är handläggning av 
strandskyddsdispens belagd med en avgift på 
4 600 kronor. Avgiften betalas in på 
Länsstyrelsens Bankgiro 5051-8653 i samband 
med ansökan. Ange fastighetsbeteckning och 
strandskyddsdispens på inbetalningen. 

Det är din skyldighet att ta reda på om åtgärden även kräver en anmälan om vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen. Om din ansökan om strandskyddsdispens samprövas med en anmälan om 
vattenverksamhet så behöver du inte betala någon avgift för dispensprövningen. 

 

Namnteckning 
Ort och datum Namnteckning 

 

 Namnförtdligande 
 

 
 Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på  

www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 

 
  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html


 
 
 

 

Fri passage 
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten ska det finnas ett 
område som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och 
byggnaderna eller anläggningarna. 

 
Allmän info om strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder för 
friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller 
därför generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, både på land och i 
vatten. På vissa ställen i Södermanland gäller utvidgat strandskydd med 
300 meter. På länsstyrelsens hemsida finns information som redovisar 
vilka dessa områden är.  

Strandskyddet innebär ett förbud mot att vidta vissa åtgärder  som t.ex. 
uppförande av nya byggnader, ändrad användning av byggnader, 
schaktning, utfyllnad, utförande av åtgärder som förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter som t.ex. trädfällning m.m. Vill du göra något av detta 
måste du ansöka om dispens från förbudet. Om syftet med strandskyddet 
ej påverkas samt om det finns särskilda skäl enligt miljöbalken kan dispens 
från bestämmelserna lämnas. Nedan följer en kort beskrivning av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § i miljöbalken. 

• Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller 
hemfridszon runt en enskild bostad.  

• Om den aktuella platsen är väl avskild från området närmast 
stranden. Slänter, branter och höjdformationer som gör 
strandkanten svår att nå räknas inte som avskiljande. 

• Anläggningar vid vatten som är till karaktären sådana att de 
måste ligga vid vatten, t.ex.  båthamnar, bryggor. 

• Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en 
hamnanläggning som inte kan expandera utanför strandskyddat 
område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan 
vara frågan om byggande av bostäder. 

• Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som 
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre 
tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av 
frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen. 

• Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella 
omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/samhalle/planering-och-byggande/oversiktsplanering/underlag-for-oversiktsplaner-for-sodermanland-lan/08.hantering-av-strandskydd-och-lis-i-oversiktsplanen.html
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