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ANSÖKAN 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Enligt 7 kap. miljöbalken 

Sökande 

Ansökan avser 
Berörda fastigheter Kommun 

Samtliga fastighetsägares namn och adress (om annat än sökande) 

Typ av åtgärd 
Byggnad 

  Nytt bostadshus Mått, t.ex. 10 x 10 meter, eller byggnadsarea 100 kvm: 

  Gäststuga Mått eller byggnadsarea: 

  Komplementbyggnad t.ex. garage, förråd, växthus
Mått eller byggnadsarea: 

  Tillbyggnad av befintlig byggnad Mått på befintlig byggnad: 

Mått på tillbyggnad: 

För- och efternamn Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post

Till ansökan ska bifogas: 
* Situationsplan över åtgärden (ange skala)
* Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Dokument som underlättar handläggningen 
* Foto på platsen som berörs
* Tidigare dispens

 Annat Mått: 

mailto:miljo@boras.se


Brygga 

  Ny Mått. Längd och bredd (meter): 

  Utökning av befintlig Mått befintlig brygga: 

Mått på utökningen: 

Beskriv behovet av brygga: 

Övrigt 

  Annan anläggning,     
  anordning eller åtgärd 

Beskrivning vilken anläggning/anordning/åtgärd det rör sig om (t.ex. väg, 
strandskoning, gräsmatta, nedtagning av träd etc.) 

Beskrivning av åtgärden (exempelvis placering, genomförande, material, behov av att gräva, fylla ut, spränga, riva
befintliga byggnader etc.) 
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Beskrivning av platsen (t.ex. nuvarande användning, byggnader, naturtyp (gräsmatta, skog, strand, äldre/större träd
etc.) 

Ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 

1. Området har redan tagits I anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften

2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen

3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.

4. En pågående verksamhet behöver utvidgas och utvidgningen kan inte genomföras utanför området

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området

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

I samband med handläggning av ansökan kan platsbesök komma att ske. 
Sökande behöver inte närvara vid platsbesöket. 

Jag godkänner att handläggare genomför platsbesök utan föranmälan. 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad. 
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Information 

Karta 
Översiktskarta och bakgrundskartor hittar du på boras.se. Sök på ”Boråskartan”. 
Översiktskarta bör vara i skala 1:10 000. Bakgrundskarta för situationsplanen bör vara i skala 
1:400-1:1000, beroende på fastighetens storlek. Rita in befintliga och planerade 
byggnader/åtgärder.  

Sök i god tid 
Enligt Förvaltningslagen får handläggningen ta upp till sex månader, från det att ärendet är 
komplett. Vanligtvis kan ett beslut fattas inom tre till fyra månader. Ska du bygga under 
sommaren? Sök gärna hösten innan.  

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

Avgift 
En avgift tas ut vid prövning av strandskyddsdispens, enligt beslut från Kommunfullmäktige. 
Avgiften för handläggning av ansökan om dispens tas ut oavsett om ansökan beviljas eller 
avslås. I samband med att du får beslut om din ansökan om strandskyddsdispens skickar vi 
en faktura till dig. 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  
Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och nås via 
e-post samhallsbyggnad@boras.se eller genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

För mer information kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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