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Miljö- och bygglovsnämnden

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS
enligt 7 kap. miljöbalken (MB)

Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke
Inlämningsuppgifter

Var vänlig texta tydligt!

Fastighetsbeteckning
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon nr/Telefax/Mobiltelefon

Ort

E- post

Fastighetsägare, sakägare
Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan än sökanden)

Andra sakägare (delägare, tomträttsinnehavare och andra som har rättigheter på platsen)

Ev. Verksamhet
Lokal/anläggning (verksamhetens namn)

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress)

Postnummer

Ort

Ev. Internkoder för fakturering (gäller enbart Härryda kommuns ansökningar – obligatoriskt för dessa!)
Ev MottagningsID (ex UTK009)

Ev Motpart (ex UTK2100)

Ev ansvarskod (extern 00)

Typ av åtgärd

□

Helt ny byggnad

□

Tillbyggnad

□

Ändrad användning

□

Återuppförande

□

Upplag

□

Schaktning

□

Återuppförande

□

Parkeringsplats

□

Utfyllnad

□

Väg

□

Annat:…………………………………….

Forts.

Version 2014-11-24

2
Forts.

Byggnadstyp på land (Byggnadens huvudsakliga ändamål)

□
□
□

Kontorshus

□
□

Förrådsbyggnad

□

Enbostadshus

Hotell / restaurang

□
□

Industribyggnad

□

Radhus

Garagebyggnad

□
□

Annan byggnad; ange
vilken

□

Flerbostadshus

Carport

□
□

Plank/staket

□

Kedjehus

Affärshus

För

Fritidshus

Mur/stödmur

Åtgärd i vatten

□
□

Flytbrygga
Pålad brygga

□
□

Ny
Utfyllnad

□
□

Pir
Annat

□
□

Muddring
Utökning av befintlig

Särskilda skäl för dispens (kryssa och förklara)
För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte och att det finns särskilda skäl för dispens
enligt MB 7 kap. § 18c
Kryssa för det särskilda skäl du anser gäller din ansökan
Området som dispensen avser:
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 från området närmast
strandlinjen.
Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 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 tillgodoses utanför området
Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
Inget av de ovanstående skälen överrensstämmer.

Förklara varför du tycker att området omfattas just av de särskilda skäl du har angett:

Bifoga detta till ansökan:
 Situationsplan över åtgärden och berörd plats (ange skala)
 Översiktskarta (ange skala)
 Ev foto över platsen
Information om avgift
Enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift ut för denna
ansökan. För att pröva denna ansökan debiteras ni för åtta timmars handläggningstid. När
beslutet är utskickat kommer vi att skicka en faktura på beloppet.
____________________________________________________________________
Underskrift (sökande) samt datum
_____________________________________________
Namnförtydligande

För
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Information - personuppgiftslagen (PuL)
Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och
bygglovsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning,
anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av statistik, kartor,
uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.
Miljö- och bygglovsnämnden är personuppgiftsansvarig och skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen (28 § PuL). Efter skriftlig ansökan är miljöoch bygglovsnämnden skyldig att en gång per år lämna besked om personuppgifter som rör den sökande
behandlas eller ej (26 § PuL). Mer information kan lämnas av miljö- och bygglovsnämnden, 435 80 Mölnlycke,
telefon 031-724 62 65.

