
Ansökan om strandskyddsdispens Sid. 1(2)

Om fastigheten

Fastighetsbeteckning

 
Adress

 

Postnummer

 
Ort

 

Kommun

 

Sökande

Jag ansöker som

Privatperson Företag

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 

Företag / Förening

 
Organisationsnummer

 

Kontaktperson (om annan än sökande)

 

Adress

 
Postnummer

 

Ort

 
Telefonnummer

 

E-post

 

Fakturaadress (om annan än ovan)

Adress

 
Postnummer

 

Ort

 

Ansökan gäller

Byggnad på land (T.ex. bostadshus, gäststuga, förråd.)

Helt ny byggnad

Tillbyggnad

Komplementbyggnad

Återuppföra riven byggnad

Ändrad användning av byggnad

Beskriv tillkommande byggnads användning

 

Storlek på tillkommande byggnad

 
Storlek på befintlig byggnad

 

 



Sid. 2(2)

Anläggning eller anordning på land (t.ex. parkering, schaktning, upplag, väg, ta ner träd)

Beskriv vad du vill göra för anläggning eller anordning som inte är en byggnad

 

Storlek på den sökta anläggningen eller anordningen

 

Anläggning eller anordning i vatten (t.ex. brygga, muddring, utfyllnad)

Beskriv vad du vill göra för anläggning eller anordning i vatten

 

Storlek på den sökta anläggningen eller anordningen

 

Särskilda skäl för dispens

Har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt frånområdet närmast strandlinjen.

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

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

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodosesutanför området.

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Bifogade handlingar

Situationsplan Översiktskarta

Ritningar Foto från platsen

Tidigare dispenser eller tillstånd

Underskrifter

Datum

 

Underskrift

 

Namnförtydligande
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