Information om planerade åtgärder berör skyddade
områden kan fås via Länsstyrelsen karttjänst.
http://gis.lst.se/lanskartor/

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, naturvårdsområden m.m) enligt Miljöbalken om skyddet
beslutats av någon annan än en kommun. I övriga områden/anläggningar beslutar respektive kommun om dispens.

1. Ansökan avser fastighet(er) på platsen för åtgärden
Fastighetsbeteckning(ar)
Ort, bynamn eller socken

Kommun

2. Sökande
Namn
Adress
Telefon bostad

Postnummer
Telefon dagtid

Ort
Mobiltelefon

E-post adress

3. Markägare (om annan än sökande)
Namn
Adress
Telefon bostad
E-post adress

Postnummer
Telefon dagtid

Ort
Mobiltelefon
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4. Ombud
Namn
Adress
Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Mobiltelefon

E-post adress

5. Typ av åtgärd
Brygga, pir

Utökning av befintlig
Ny brygga
Ersättning av befintlig
Annat

Byggnad

Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd, gäststuga)
Nytt bostadshus
Ersättning av befintlig
Annat
Nämligen

Annan anläggning/anordning

Nämligen
Annan åtgärd

6. Beskrivning av åtgärden
(storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut etc.)
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Använd ett extra papper om mer utrymme behövs
7. Beskrivning av platsen och de allmänna förutsättningarna
(nuvarande användning, byggnader, kända natur- och kulturvärden, ev. detaljplan)

Använd ett extra papper om mer utrymme behövs
8. Särskilda skäl
(Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18c § miljöbalken som finns för att du skall få dispens
från strandskyddsföreskrifterna. Ange även i vilken mån möjlighet till fri passage tillgodoses.)

Använd ett extra papper om mer utrymme behövs
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Skicka med detta
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Situationsplan (ange skala och väderstreck)
Ritning (ange skala)
Fotografier från platsen (underlättar länsstyrelsens bedömning)

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift

Skicka den ifyllda blanketten via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Om du inte har
möjlighet att skicka in blanketten via e-post, kan du istället skriva ut den och skicka till:
Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 HÄRNÖSAND

