ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS
enligt 7 kap. 18a § miljöbalken
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 18a§ om dispens från strandskyddet vid försvarsanläggningar, allmän väg och
järnväg samt i skyddade områden (naturreservat, Natura 2000 m.m) enligt Miljöbalken som beslutats av någon
annan än en kommun. I övriga områden/anläggningar beslutar respektive kommun om dispens.
Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m.m. finns på sid. 5. Om du vill lämna mer
information än vad som ryms på blanketten går det bra att skriva i fritext på baksidan eller lämna den på separat
papper som bilaga.

1. Ansökan avser fastighet(er) på platsen för åtgärden
Fastighetsbeteckning(ar)

Kommun

2. Sökande
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

3. Ombud
Namn

Adress

Telefon

E-post

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3

TELEFON:

E-POST:

WWW:

010-22 35 000

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland
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4. Typ av åtgärd
Brygga

Utökning av befintlig
Ny
Ersätta befintlig

Byggnad

Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd, gäststuga)
Nytt bostadshus
Ersätta befintlig
Nämligen

Annan anläggning/anordning
(exempelvis altandäck, spång)
Nämligen
Annan åtgärd
(exempelvis muddring, grävarbeten)

5. Beskrivning av åtgärden
(storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut etc.)
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6. Beskrivning av platsen och de allmänna förutsättningarna
(nuvarande användning, byggnader, kända natur- och kulturvärden, ev. detaljplan)

7. Särskilda skäl
(Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18c eller d §§ miljöbalken som finns för att du skall få dispens från
strandskyddsföreskrifterna. De särskilda skälen enligt miljöbalken finns med i anvisningarna på s 6)

Särskilda skäl

(De särskilda skäl som finns för att du skall få dispens. Förklaring till skälen finns i anvisningarna på s 6)

□Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
□Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
□Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området
□Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området
□Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området
□Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
Inom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)

□Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden
□Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus
Motivering till varför särskilda skäl föreligger:
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8. Tomtplatsavgränsning samt fri passage
(Redogör, om nödvändigt, vad som är ianspråktaget som tomt samt hur fri passage kommer uppfyllas. Förklaring
finns med i anvisningarna på s 6)

Skicka med detta
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Situationsplan (ange skala och väderstreck) – på situationsplanen ska eventuell tomtplatsavgränsning ritas in.
Ritning (ange skala)
Fotografier från platsen (frivilligt)

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Vid eventuella frågor kontakta Länsstyrelsen på 010-22 35 000 (vxl), ostergotland@lansstyrelsen.se
Var noga med att fylla i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd handläggningstid.
Observera dock att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.
För länsstyrelsens prövning av strandskyddsdispens skall - enligt avgiftsförordningen (1992:191) - en
ansökningsavgift betalas in till Länsstyrelsen för att en ansökan skall kunna prövas. Länsstyrelsen skickar ut en
begäran om avgift när ansökan kommit in till länsstyrelsen.
Ansökan skickas till:
ostergotland@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för naturskydd, 581 86 LINKÖPING
Version 2020-01-31

Ansökan om
strandskyddsdispens enligt 7
kap 18§ miljöbalken
Så här ska blanketten fyllas i:
1.

Information om var i länet åtgärden ska
utföras. Ange fastighetsbeteckning och
kommun.

2.

Uppgifter om sökandens namn, adress och
telefonnummer.

3.

Om sökande representeras av ett ombud ska
ombudets namn, adress och telefonnummer
anges här. Glöm inte att bifoga fullmakt om
sådan finns.

4.

Ange typ byggnad, brygga eller annan åtgärd
som du önskar uppföra/anlägga och om
denna är helt ny eller ersättning för befintlig.

5.

Beskriv planerad byggnation eller åtgärd.

kan genomföras utanför det
strandskyddade området. –
Exempelvis en hamnanläggning eller
annan verksamhet som inte kan
expandera utanför strandskyddat
område. Denna punkt är inte tillämpbar
för byggnade av bostäder.
5. avser ett område som behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området. –
Exempelvis anpassning för att öka
tillgängligheten eller åtgärder för
friluftslivet.
6. avser ett område som behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett mycket
angeläget intresse – Mycket speciella
omständigheter som mer eller mindre
är unika till sin karaktär.

Om åtgärden berör byggande eller andra
anläggningar i vatten kan tillstånd erfordras
för vattenverksamhet.
6.

I ett område som i kommunens översiktsplan
är utpekat som ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) tillkommer ytterligare ett särskilt skäl
som kan beaktas vid prövning av dispens
från strandskyddet. Följande särskila skäl
tillkommer i LIS-områden:

Beskriv hur platsen ser ut där byggnaden eller
anläggningen skall uppföras.
Finns det områden som är av särskild
betydelse för friluftslivet? Beskriv vilken
påverkan den planerade åtgärden kan ha på
aktuellt område, samt om så är aktuellt vilka
alternativa placeringar och utformningar som
utretts. Om det är känt att platsen ingår i
detaljplanelagt område bör även detta framgå
av ansökan.

7.

7.

Den enskilde sökanden ska redovisa de
särskilda skäl man vill åberopa som grund för
sin ansökan. De särskilda skäl som enligt 7
kap 18c§ miljöbalken får beaktas vid en
prövning av dispens från strandskyddet är om
dispensen:
1. avser ett område som redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets
syften. – Ett område som inte längre är
allemansrättsligt tillgängligt, ofta en
etablerad tomtplats runt ett bostadshus.
2. avser ett område som genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast
stranden. – En mindre väg, branter och
höjdformationer som gör strandkanten
svår att nå räknas inte som avskiljande.
3. avser ett område som behövs för en
anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området.
– Båthamnar, pirar, bryggor och båthus
där behover inte kan tillgodoses på
annat sätt.
4. behövs för ett utvidga pågående
verksamhet och utvidgningen inte

En byggnad, anläggning,
verksamhet eller åtgärd som bidrar
till att utveckla landsbygden. För
enstaka en- eller tvåbostadshus
inom LIS-områden ska beaktas om
byggnaden uppförs i anslutning till
befintlig bebyggelse.

Endast något av de sju ovanstående
särskilda skälen får beaktas vi prövning av
dispens från strandskyddet. Som sökande
ska du åberopa vilket av dessa skäl som
ligger till grund för ansökan.
8.

Tomtplatsavgränsning är området runt en
byggnad som är ianspråktaget som tomt. Här
avhålls redan allmänheten från att beträda
området.
Fri passage är området som behövs mellan
strandlinjen och byggnaderna/anläggningen
för att säkerställa att allmänheten kan
passera platsen och för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller
inte om fri passage är omöjlig.

Om blanketten skickas in digitalt
behöver du inte skriva under den.

