ANSÖKAN
OM STRANDSKYDDSDISPENS
(inlämnas i ett exemplar)
Avgiftsbelagd

Fastighet och sökande



Fastighetsbeteckning*

Fastighetens gatuadress*

Sökande, namn*

Person- eller organisationsnr*

Sökande, postadress, postnr och ort* (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett)
Sökande, fakturaadress (om annan än ovan)

Telefon (även riktnummer)
Telefon, mobil

E-postadress

Annan kontaktperson, namn, adress, telefon dagtid (som i första hand ska kontaktas vid behov av kompletteringar)

Beskrivning av planerad åtgärd



Kortfattad beskrivning av åtgärden (omfattning och utförande)

Vattenområde som berörs (hav, sjö, vattendrag)

Beskrivning av området (naturtyp, vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning)

Riksintressen som berörs (natur-, och kulturvärden)

Särskilda skäl för strandskyddsdispens enl. 7 kap. 18 § c-d miljöbalken (ange med siffror enligt anvisningar under punkt 2 nedan)
Eventuella kompensationsåtgärder eller annan motivering till att strandskyddsdispens bör ges

Bifogade handlingar



Situationsplan, skala 1:1000-2000 (1 ex)

Foton

Annat

Namnteckning*
Datum

Sökande, namnteckning (betalningsansvarig)

Namnförtydligande

1) Ange fastighetsbeteckning på alla handlingar. Till sökande skickas beslut och faktura. E-postadress underlättar för kommunikation.
2) Här ska den planerade åtgärden beskrivas utförligt. Vattenområde som berörs av åtgärden ska namnges och/eller redovisas på karta. I vissa fall kan en fördjupad
naturvärdesinventering komma att krävas som underlag för dispensansökan (framtagande av en sådan ska göras av den sökande). Vilka eventuella riksintressen som berörs av
åtgärden ska anges. Information om riksintressen kan inhämtas på samhällsbyggnadsavdelningens bygglovsavdelning.
Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18§c miljöbalken är om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse.
Som särskilt skäl kan gälla om området har pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i kommunens översiktsplan.
3)Till ansökan skickas med handlingar som tydligt beskriver åtgärden. Som underlag till situationsplan ska användas en skalenlig karta. Eventuella ritningar ska vara i skala,
tydliga och fackmässigt gjorda på vitt, ej rutat papper. Alla handlingar ska ha angiven fastighetsbeteckning. Eventuella tänkta byggnader ska ritas in på situationsplan angivna
med mått till strandlinje. Situationsplanen ska förses med norrpil och skalenhet.

*OBLIGATORISKA UPPGIFTER (andra uppgifter kan komma att begäras i senare skede om det krävs för ärendets handläggning).
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga.
Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till nedanstående adress.
Postadress
Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Rådhustorget

Telefon
0346-88 60 00

E-postadress
bygglov@falkenberg.se
Hemsida
kommun.falkenberg.se

