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Strandskyddsdispens 
 Ansökan ska kompletteras med en 
situationsplan/karta där det tydligt framgår vad 
åtgärden avser och var. 

Fastighetsbeteckning* Fastighetsadress* 

Åtgärd på land* 

☐ Nybyggnad

☐ Till-/ombyggnad

☐ Ändrad användning

☐ Brygga utan vattenkontakt

☐ Schakt/utfyllnad

☐ Annat: ________________

Åtgärd i vatten* 

☐ Brygga

☐ Utfyllnad

☐ Ändring av brygga

☐ Annat: ________________

Anmälan skickad till länsstyrelsen 
för vattenverksamhet? 

☐ Ja ☐ Nej

Åtgärden kommer att kräva* 

☐ Sprängning

☐ Trädfällning

☐ Arbete i vatten

☐ Markarbete

☐ Annat: ______________

Nuvarande byggnadsyta m2

(BTA+OPA1): 
Tillkommande byggnadsyta m2

(BTA+OPA1): 
Byggnadsår av befintlig 
åtgärd: 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§ c-d MB2, det går att välja mer än en:* 

1. ☐ platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften

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

3. ☐ dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området 

4. ☐ dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området 

5. ☐ platsen behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, beskriv 
intresset:________________________________________________________ 

6. ☐ platsen behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse,
beskriv 
intresset:________________________________________________________________ 

7. ☐ platsen är utpekad för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i kommunens
översiktsplan 
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Beskrivning av platsen:* 

Beskrivning av åtgärden:* 

Beskrivning av vilket vattendrag som berörs samt eventuella riksintressen:* 

1 BTA = bruttoarea. BTA beskrivs på ett enkelt sätt den sammanlagda ytan av alla våningsplan.  
OPA = öppenarea. OPA beskrivs på ett enkelt sätt en helt eller delvis öppen yta exempelvis balkonger, 
loftgångar, taktäckta uteplatser och carport.  
2 Miljöbalken (1998:808) 

Sökande och betalningsansvarig 

Observera att ansökan är avgiftsbelagd enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 

I och med att du fyller i den här anmälningsblanketten registrerar Falkenbergs kommun dina 
personuppgifter.  

På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar 
personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan 
även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.  

Företag Person-/organisationsnummer* 

Namn* ☐ Sökande har skyddat identitet

Adress* Postnummer* Postort* 

E-post* Telefon 

Namnteckning* Namnförtydligande* 
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