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Ansökan om strandskyddsdispens
(enligt 7 kap miljöbalken)

Sökande
Namn
Gatuadress
Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ansökan avser
Fastighet(er) på platsen för åtgärden
Berört naturreservat
och
fastighetsbeteckning(ar)

Typ av åtgärd
Byggnad

Kommun

nytt bostadshus
gäststuga
komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd)
annat, nämligen………………………….....

Brygga

utökning av befintlig
ny
annat

Annan
anläggning/anordning

Nämligen

Annan åtgärd

Nämligen
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Beskrivning av åtgärden (exempelvis omfattning, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Beskrivning av platsen (växtlighet, nuvarande markanvändning, befintliga byggnader)

Åtgärder för att minimera påverkan på växt- och djurliv samt allemansrättslig tillgång
(t.ex. staket för att tydliggöra gränsen mellan privat/allemansrättlig mark, tidpunkt på året för åtgärd, plats för uppläggning av
massor, placering av byggnad)
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Särskilda skäl

De särskilda skäl som finns för att få dispens från strandskyddet
Platsen är redan ianspråktaget t.ex. genom att det är inom tomtplats.
(OBS! Tomten behöver inte vara lika stor som fastigheten)
Platsen är avskuren från strandområdet av t.ex. en väg, järnväg eller bebyggelse.
Anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område,
t.ex. brygga. (OBS! Samlokalisering eftersträvas)
Utvidgning av befintlig verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför strandskyddat område t.ex.
industrier, hamnområden. (gäller inte bostäder)
Ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området t.ex. infrastrukturanläggningar
eller åtgärder betingade av naturvårdsintresse.
Ett annat mycket angeläget intresse. (mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika)
Inom ett LIS-område* kan även nedanstående utgöra särskilt skäl för dispens:
Det strandnära läget bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Ett bostadshus ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.
* LIS= område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Sådana områden pekas ut i den kommunala
översiktsplanen. En förutsättning för att kunna tillämpa dessa särskilda skäl, är att åtgärden/byggnaden avses
uppföras i ett av kommunen utpekat LIS-område.

Skicka med detta:
•
•

Situationsplan över åtgärden (ange skala)
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Frivilligt: fotografier från platsen

Ort och datum

Upplysning
Gör ingen åtgärd innan dispens har givits. Vänta därför med att riva befintliga
byggnader eller påbörja förberedelsearbeten tills du fått besked huruvida dispens kan ges
eller inte. Tänk på att om åtgärden ska utföras inom naturreservat så måste du också ansöka
om dispens från reservatsföreskrifterna, och om du tänker utföra arbete i vatten behöver du
även göra en anmälan om vattenverksamhet.
Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften för strandskyddsdispens är 4600 kronor. Avgiften ska betalas in
på bankgiro 5050-2764. Kostnader för övriga dispenser/tillstånd tillkommer.
Ansökan sänds till:
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se
Postadress: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
801 70 GÄVLE
Tel: 010-225 10 00
Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg.

