ANSÖKAN
om strandskyddsdispens

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72

enligt miljöbalken 7 kap. 18b §

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Mobiltelefon

E-post

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (namn och adress)

Fakturaadress (om annan ovan)
Fakturaadress, postnummer, postort och eventuell märkning av faktura

Strandskyddsdispens söks för
Helt ny byggnad

Ändrad användning av
befintlig byggnad

Vattenanläggning

Avloppsanläggning

Parkeringsplats

Upplag

Värmepump

Övrigt (ange nedan)

Övrigt:
Finns godkännande från markägaren? (om annan än den sökande)
Ja

Nej

Beskrivning av platsen på land
Beskriv kortfattat platsens karaktär och vilken/vilka typ av mark som finns (asfalt, gräsmatta, skog, berghäll etc):

Beskrivning av platsen i vattnet
Vilken typ av botten förekommer i vattnet?
Mjukbotten (Sand, dy)
Växtlighet, beskriv:
Annat, beskriv:

Hårdbotten (klippa, sten)

Åtgärderna/Byggarbetena kommer att kräva
Sprängning

Trädfällning

Arbete i vatten

Markarbeten
Beskriv:

Annat
Beskriv:

Påverkas allmänhetens tillgänglighet till platsen?
Ja

Nej

Beskriv effekterna närmare

Finns det särskilda skäl för dispens, enligt bestämmelserna i miljöbalkens 7 kap. 18c §
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast
strandlinjen.
Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför
området.
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
(ange nedan)
Området behöver tas i anspråk för att annat mycket angeläget intresse. (ange nedan)
Typ av intresse är:

Underlag till ansökan (behöver finnas med för att ansökan ska kunna behandlas)
Situationsplan på karta, skala 1:400, över fastigheten med sökt åtgärd utritad
För kartunderlag kan kartavdelningen på Älmhults kommun kontaktas, mob@almhult.se
Fasadritning i skala 1:100
Om ansökan gäller dispens för ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad
Plan- och elevationsritning
Om ansökan gäller strandskyddsdispens för brygga
Fotografier över platsen för sökt åtgärd, gärna digitala
(Frivillig uppgift)

Information
De handlingar som ligger till underlag för strandskyddsansökan bör också ligga till grund för bygglovsansökan.
I de fall en större byggnad eller mer omfattande åtgärder redovisas i bygglovsansökan kan en ny ansökan om
strandskyddsdispens krävas innan bygglov kan ges.

En avgift tas ut för prövning av ansökan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ort och datum

Underskrift

