
 

    

 

 
 

 
  

  
 

 

  
 

 

  

     
    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ANSÖKAN OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD VID SMÅ 
SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Enligt 7 kap 18 § miljöbalken 

Sänds till: 
blekinge@lansstyrelsen.se 

Alternativt till: 
Länsstyrelsen 
Blekinge län
371 89 Karlskrona 

Sökande 
Namn: 

Adress: 

Postnummer och ort: 

Telefonnummer dagtid: E-post: 

Medsökande 
Namn: 

Adress: 

Postnummer och ort: 

Telefonnummer dagtid: E-post: 

Fastighet/fastigheter som berörs av åtgärden 
Fastighetsbeteckning/-ar: 

Kommun: 

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

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr 
SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge 
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Beskrivning av området där strandskyddet ska upphävas och landskapet
mellan vattendraget och detta område 
Nuvarande markanvändning, vegetation, djurliv, avstånd till vattendrag/småvatten 

Beskrivning av vattendraget/småvattnet 
Storlek, bredd, djup, bottens beskaffenhet (stenigt, grusigt , dyigt) 

Berörs något generellt biotopskydd 
Allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, pilevall, källa, småvatten, öppet dike, märgelgrav 



 
 

 
 

     

  
 

  

   

   
 

 

 

 

  

 

 
 

 
  

 

  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Berörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken) naturreservat/Natura 
2000 
Naturvård: 

Friluftsliv: 

Kulturmiljö: 

Natura 2000-område (4 kap. 8§ MB): 

Naturreservat, namn: 

Till begäran ska bifogas 
• En översiktlig karta så att området lätt kan lokaliseras
• Karta i skala 1:2000–1:4000 där området där

strandskyddet ska upphävas tydligt markerats. Skallinje
och nordpil skall anges påkartan.

• Foton över området, vattendraget/småvattnet får gärna
bifogas för att underlätta Länsstyrelsens handläggning.

Underskrift 
Ort och datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Ort och datum: 

Medsökandens underskrift: 

Namnförtydligande: 

Organisationsnummer Adress Telefon E-post Webb 
202100-2320 Skeppsbrokajen 4 +46 (0) 10-224 00 00 blekinge@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/blekinge 

371 86 Karlskrona 
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Tips! 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till 
upphävandet av strandskydd vid små sjöar och vattendrag 
som ni hittar på www.naturvardsverket.se, sök på 
upphävande av strandskydd. 

Skicka gärna med ytterligare information, t.ex. 
inventeringsrapporter, som kan underlätta handläggningen 
av ärendet. 

Vid frågor kontakta Länsstyrelsen på telefon: 010-22 400 00 alternativt e-post: 
blekinge@lansstyrelsen.se 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Organisationsnummer Adress Telefon E-post Webb 
202100-2320 Skeppsbrokajen 4 +46 (0) 10-224 00 00 blekinge@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/blekinge 

371 86 Karlskrona 
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