
Begäran
om upphävande av strandskydd  
vid mindre sjöar och vattendrag
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Sökande

Berörs något generellt biotopskydd? 

Namn Personnr/organisationsnr

Adress Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Kommun  Berörda fastigheter

Fastighetsägarens namn, adress och telefonnummer (om annan än sökanden)

Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, källa, småvatten

–

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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Beskrivning av strandskyddsområdet 

Syfte med upphävandet  

 
Beskriv strandskyddsområdets naturvärden. Ange förekommande arter och beskriv naturmiljöerna både i vattenområdet och av den  
omgivande marken (för vattenområdet ska bottenförhållanden och strandmiljöerna beskrivas, till exempel stenigt, dyigt, växtlighet)
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 Vattendrag Bredd ........................................................  Sjö Storlek, yta ........................................................

Beskriv strandskyddets betydelse för friluftslivet (hur allmänheten använder området; strövstigar, bärplockning, hundrastning etcetera) 

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



5 Bilagor som ska bifogas ansökan

  En översiktskarta, så att området lätt kan lokaliseras. 

  En detaljkarta över området där strandskyddet önskas upphävas är tydligt markerat på kartan. Skallinje och 
norrpil ska anges på kartan.

  Foton över området och vattendraget/sjön.

  Övrigt Ange vad:

Ansökan – Upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag
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Så här skickar du in blanketten
 » Skriv ”Begäran – Upphävande av strandskydd” 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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