ansökan om STRANDSKYDDSDISPENS
Dispensen avser
Byggnad
(Ange typ)

Anläggning
Anordning eller annan åtgärd

(Ange typ)
(Ange typ)

Bygglov har sökts
Ja
Nej
Fastighet och fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (gatuadress)

Fastighetsägare (namn, gatuadress, postnummer, ort)

Sökandes kontaktuppgifter
Namn

Organisations-/personnummer

Adress (gatuadress)
Postnummer

Ort

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Fakturamottagare om annan än byggherren/sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Projekt-/referensnummer

Adress (gatuadress, postnummer, ort)

Särskilda skäl för dispens
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet.
Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området.
Området behöver utnyttjas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
Området behöver utnyttjas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden.
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Skicka din ansökan till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten
Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik
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ansökan om STRANDSKYDDSDISPENS
Beskrivning av ärendet och syftet med åtgärden

Hur påverkas naturmiljön och allmänhetens tillgång till stranden av den tänkta
åtgärden/anläggningen/verksamheten?

Bifogade handlingar
Till ansökan ska en situationsplan och en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning
Registerkarta (1:10 000)

Nybyggnadskarta (1:400)

Foto

Sektionsritning (brygga)

Önskad tomtplatsavgränsning ska markeras på karta
(översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad

Situationsplan (måttsatt)

Annan karta

Övriga upplysningar
Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har
tillträde ska markeras

Avgift
Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa.

Underskrift
Lämnade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)
Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat i denna ansökan är sanna och korrekta:
Datum
Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Information om strandskyddet
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i
framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är
också att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Strandskyddsbestämmelserna finns i
sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808). Kommunen kan i
vissa fall bevilja dispens från förbudet. För att få dispens
krävs ett särskilt skäl och att åtgärden inte strider mot
strandskyddets syften. Ansökan om dispens görs hos
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka din ansökan till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten
Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet
Om kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens
skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning.
Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva
beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre
veckor från den dag då kommunens beslut kom in till
länsstyrelsen.
Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska
upphävas får det beslutet överklagas hos mark- och
miljödomstolen. Beslut om dispens får överklagas av den
som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om
avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella
föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16
kap. 13 § miljöbalken, t.ex. naturskyddsföreningen och
friluftsfrämjandet.
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