
 

 
 

Ansökan om strandskyddsdispens och 
dispens/tillstånd inom skyddade områden 
enligt 7 kap miljöbalken 

 
Byggnadsärende 

 
 

Sökande 
Namn 

 
Gatuadress 

 
Postnummer 

 
Ort 

Telefon  

 
 

E-postadress 

 
 

 
Ansökan avser 
Fastighetsbeteckning(ar) 
 
 

 

Kommun 

 

Typ av åtgärd 

 
 
 
 
 
 
 
Särskilda skäl 
 
       Marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
         (t.ex etablerad tomtplats runt bostadshus. Komplementbyggnad eller ersättningsbyggnad för samma ändamål som en  
         befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara ett särskilt skäl) 

 
       Väl avskilt från området närmast strandlinjen 
        (genom väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast stranden) 
 

 
       Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan  
        tillgodoses utanför området 

 
       Behövs för att utvidga pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
        området 
 

 
       Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses  
        utanför området      
 
        Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse       
 
         
       Övrigt 
 



Beskrivning av platsen (naturvärden samt friluftslivet på platsen och omgivningen) 

Kompletterande information 

Till ansökan skall bifogas: 

- Översiktskarta i skala 1:10 000 med aktuell åtgärd inritad

- Situationsplan i skala 1:5000-1:2000 med aktuell åtgärd och ev. befintlig tomtplats inritad

- Föreslagen tomtplatsavgränsning

- Fotografier av platsen och omgivningen

Övriga sökta tillstånd 
Övriga sökta tillstånd: 

       Bygglov 

       Förhandsbesked 

       Avstyckning hos Lantmäterimyndigheten 

       Förfrågan hos Lantmäterimyndigheten 

       Övrigt (ange vad)  …………………………………………………………………………. 

Upplysningar: 
När länsstyrelsen gjort en första granskning kan en begäran om betalning av ansökningsavgift sändas 
ut. Denna ansökningsavgift är 4.600 kronor. 

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger 
handläggningstiden. 

För ytterligare information se Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se och 
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Namnteckning 
Ort och datum Namnteckning 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar


 

 

Information om strandskydd 
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