BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
VID SMÅ VATTENDRAG ELLER LITEN SJÖ*

Se länk till lagstiftningen om 7 kap.18 § miljöbalken på sista sidan. Där kan du läsa om vilka
förutsättningar som gäller för att Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet.

*vattendraget får ej vara mer än cirka 2 m brett, sjön får ej vara mer än cirka 1 hektar stor

Följ instruktionerna i blanketten noga - då går handläggningen fortare! Om något av det som efterfrågas saknas,
kan vi komma att begära in kompletteringar och då tar ärendet längre tid. Röda rutor är obligatoriska.

Sökande
Namn:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer, dagtid:
E-post:

Fastighet/-er som berörs av åtgärden (skriv fullständig fastighetsbeteckning: ex Söderberget 6:10 >3
Fastighetsbeteckning/-ar:

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

Beskrivning av området

1. beskriv omgivningen - finns det något annat vatten inom 100 m som är större*? Om det finns det kan inte Länsstyrelsen
upphäva strandskyddet. Kontakta kommunen för ev ansökan om dispens istället.
2. beskriv kort varför ni vill ha strandskyddet upphävt
3. beskriv översiktligt området där ni vill ha strandskyddet upphävt
4. beskriv även landskapet mellan vattendraget/sjön och detta område, om inte det området redan ingår i det ovan beskrivna.
Försök i beskrivningarna få med a) nuvarande markanvändning, b) vegetation, växt- och djurliv, c) avstånd till vattnet

Postadress
791 84 Falun

Besöksadress
Åsgatan 38

E-post
dalarna@lansstyrelsen.se

Telefon
010-225 00 00

BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
VID SMÅ VATTENDRAG ELLER LITEN SJÖ

Beskriv områdets betydelse för allmänhetens friluftsliv

Finns det stigar eller markerade leder i området? Finns det andra anläggningar för friluftslivet? Har allmänheten
nyttjat området enligt hävd sedan länge?

Beskrivning av vattendraget/sjön
1. Storlek, bredd, djup. Ange bredden på fem ställen, inklusive 100 m uppströms och 100 m nedströms. Bredden går även
att redovisa med hjälp av foton med tumstock, men ange gärna VAR i området respektive foto är taget.
2. Vattendragets/sjöns botten (stenigt, grusigt, dyigt).

Hur påverkas livsvillkoren för djur- och växter om strandskyddet upphävs?

Beskriv så gott du kan, om påverkan blir stor eller liten. Har du förslag på lösningar som kan minska påverkan? Kan någon
del av strandskyddet sparas? Allt strandskydd kan inte upphävas. En fri passage närmast vattnet måste alltid sparas för
växt- och djurlivet och friluftslivets skull. Hur bred denna passage blir beror på från plats till plats.

Postadress
791 84 Falun

Besöksadress
Åsgatan 38

E-post
dalarna@lansstyrelsen.se

Telefon
010-225 00 00
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VIKTIGT! Till begäran skall följande bifogas för att ärendet ska kunna handläggas!
•
•

•

En översiktlig karta så att området lätt kan lokaliseras.
Det går bra med en skärmdump från Eniro, Hitta eller Google maps
En mer detaljerad karta där du tydligt markerar var på fastigheten du
begär att strandskyddet ska upphävas. Vi upphäver inte mer än där det
finns ett behov.
Foton BÅDE över området där strandskyddet ska upphävas OCH
över vattendraget/sjön. Ta några bilder vid vattendraget där ni har
med en storleksreferens, lämpligen en tumstock. Detta för att kunna
bedöma vattendragets bredd.

Övriga kommentarer eller kompletterande information

Skickar in blankett och foton
Skicka gärna anmälan digitalt till vår e-postadress dalarna@lansstyrelsen.se
Foton och kartor bifogas i mejlet. Om fotona är stora, skicka dem i flera mejl.
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun
Telefon: 010-225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
Läs mer om lagstiftningen kring upphävande av strandskydd här:

www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/strandskydd/upphavandeav-strandskydd-vid-sma-sjoar-och-vattendrag/

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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791 84 Falun

Besöksadress
Åsgatan 38
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