
 

 

 

 

Fastighet och sökande 

STRANDSKYDDSDISPENS 

Ansökan om dispens från 

strandskydd enligt Miljöbalken 

 

7 kap 18b § 

 

Datum …................................. 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetens adress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid 

Sökandens namn Personnummer/Organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress) E-post 

Postnummer Postort Bygglov är sökt 

Ja Nej 
 

Strandskyddsdispens söks för 

 Bostadshus  Sjöbod  Friggebod  Komplementbyggnad 

Annan byggnad 

Befintlig byggnadsarea Tillkommande byggnadsarea 

 Flytbrygga  Pålad brygga  Stenkista  Annat 

Befintlig area Tillkommande area 

Annat, specificera 

 

Beskrivning av plats på land 

 Asfalt  Grus  Gräsmatta (anlagd)  Äng 

 Skog  Sand  Berghäll 
 

Annat 

 

Beskrivning av platsen i vattnet 

 Mjukbotten (sand, dy)  Hårdbotten (klippa, sten) 

Växtlighet 

Annat, specificera 

 

Området karaktär, värde för friluftslivet, djur- och växtliv samt påverkan på omgivningen 



Bilagor till ansökan 

 Karta  Sit.plan  Planritning  Foton  Annat 

Övrigt 

 

Karta (skala 1:500) övver fastigheten med sökt ågärd inritad. 

Fotografier över platsen för sökt åtgärd, gärna digitalt 

 

Miljöbalk (1998:808) Uppdaterad: t o m SFS 2009:652 

7 kap. Skydd av områden 

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 

1 eller 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Lag (2009:532). 

 

 

Förvaltningen tar ut avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken.  

 

 
Personuppgifter 

I syfte att kunna hantera din ansökan kommer Drift-och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 

Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta 

oss på telefon 0582-68 50 00.  

 

Underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 
 

Ansökan skickas till: Hallsbergs kommun, Drift-och servicenämnden, 694 80 HALLSBERG 

http://www.hallsberg.se/

