Ansökan
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Fyll i blanketten på datorn, skriv ut
och underteckna den. Om du väljer
att
fylla
i förhand, texta tydligt
Spar
blankett
Skriv ut blankett

Ansökan om strandskyddsdispens
Enligt 7 kap. miljöbalken

Sökande
För- och efternamn

Personnummer

Postadress
Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-post

Ansökan avser
Fastighet(er) på platsen för åtgärden

Fastighetsbeteckning

Kommun

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annat än sökande)

Typ av åtgärd
Byggnad
Nytt bostadshus

Gäststuga

Tillbyggnad av befintligt hus

Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd)

annat

Brygga
Ny

Utökning av befintlig

Annat

Mått på brygga

Annan anläggning/åtgärd

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Beskrivning av åtgärden
(exempelvis storlek på tillbyggnad, komplementbyggnad, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Använd extra papper om det inte får plats

Beskrivning av platsen
(nuvarande användning, byggnader)

Särskilda skäl
(de särskilda skälen som du anser finns för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna, mer information på sidan 4)

På tomtplats runt bostadshus
Bakom människoskapad barriär mot stranden
Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
Utvidgning av pågående verksamhet
Angeläget allmänt intresse, ej på annan plats
Mycket angeläget intresse

Nuvarande markanvändning

Yta som berörs
Markområde

Vattenområde

Berörs jordbruksmark?
Ja

Nej

Motivering
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Kompletterande uppgifter
(t.ex. åtgärder för att förebygga skada/or, kompensationsåtgärder)

Till ansökan ska bifogas ritning och tydliga kartor
• som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt och dels mer detaljerat
• som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta och eventuell
påverkan på natur/kulturvärden
• norrpil ska anges på kartan
• foto över området får gärna bifogas för att underlätta kommunens anläggning
• kartan ska ha skalstock och åtgärden markeras skalenligt

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar lagras och
bearbetas i register av förvaltning/nämnd.
En avgift för prövning av strandskyddsdispens, enligt beslut från Kommunfullmäktige, tas ut i samband med att
ärendet om strandskyddsdispens behandlas.

Skicka ansökan till
Borås Stad
Miljöförvaltninggen
501 80 Borås
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Information
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan om dispens tas ut oavsett om ansökan bifalles eller avslås.

Betalning
Vi skickar en faktura till dig i samband med att du får ditt beslut om strandskyddsdispens.

Lagstiftning
De bestämmelser som gäller för strandskyddsdispens finns att läsa i 7 kap. 13-18 §§ i miljöbalken.

Särskilda skäl
Vid prövning av dispens från strandskydd är endast de sex särskilda skäl som är angivna i 7 kap. 13-18 §§ i
miljöbalken giltiga för att bevilja dispens.
Särskilt skäl

Exempel

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för allemansrättslig tillgång och växtoch djurliv

Inom etablerad tomtplats*

Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från strandlinjen

Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg,
större verksamhet eller annat av människan skapat hinder

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses på någon annan plats

Båtbrygga, hamn

En pågående verksamhet behöver utvidgas och
utvidgningen kan inte genomföras på annan plats

Industriverksamhet, hamnverksamhet

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses
på någon annan plats

Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för frilufts-,
naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen,
tillgänglighetsför rörelsehindrade

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse

En unik situation under mycket speciella omständigheter

* Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren en hemfridszon
(privat zon)

Gör ingen åtgärd innan vi gett dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja
förberedelsearbeten.

Sök i god tid
Ansökan om dispens beslutar om dispens ska lämnas eller inte. Det kan ta tre till fyra månader att få ett beslut.
Ska du bygga under sommaren? Sök gärna hösten innan.

För mer information kontakta:
Miljöförvaltningen. 033-35 30 00

