Ansökan om strandskyddsdispens
enligt 7 kap 18b § miljöbalken
Notera att länsstyrelsen, enligt 19 kap 3b § miljöbalken, alltid
ska pröva en kommuns beslut om dispens från
strandskyddsbestämmelserna

Sökande
Namn
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Ortnamn

Organisationsnr/personnr

Telefon

E-postadress

Telefon

E-postadress

Medsökande
Namn
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Ortnamn

Organisationsnr/personnr

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn
Utdelningsadress (gata, box etc.)
Postnummer

Ortnamn

Telefon

E-postadress

Fastighetsägaren har godkänt planerad åtgärd
Ja
Nej

Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning/ar

Areal som berörs
Markområde
Vattenområde

Postadress
245 80 STAFFANSTORP
miljo@staffanstorp.se

Webbplats
www.staffanstorp.se

Telefon
046-25 11 00

Bankgiro
BG 281-1222
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Typ av åtgärd
Byggnad

Komplementbyggnad (ex. garage, förråd, gäststuga)
Nytt bostadshus
Annat:

Annan anläggning/anordning

Annan åtgärd

Beskrivning av åtgärden/åtgärderna
(Ex. storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Beskrivning av platsen och området
(Ex. nuvarande markanvändning, byggnader, vegetation, djurliv, friluftsliv)

Särskilda skäl
(Särskilda skäl som åberopas för att få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen listas under
Information)

Nuvarande markanvändning

Övriga uppgifter
(Ex. åtgärder för att förebygga skada/skador, kompensationsåtgärder)
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Till ansökan ska bifogas:
• Kartor som visar var den planerade åtgärden är belägen, både översiktlig samt mer
detaljerat som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge,
storlek/yta
•

Skallinje och norrpil ska anges på karta/kartorna

•

Beskrivning som förklarar den eventuella påverka på natur- och eller kulturvärden

Om möjligt bifoga gärna fotografier över området/platsen

Din underskrift samt ev. medsökandes
Datum

Namnunderskrift sökande

Namnförtydligande

Datum

Namnunderskrift medsökande

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mer om hur Staffanstorp
hanterar personuppgifter.

Anmälan skickas till:
Miljöenheten, Staffanstorp kommun
245 80 STAFFANSTORP
Avgift för handläggning debiteras enligt av Kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa, se
www.staffanstorp.se eller kontakta miljöenheten, 046-25 11 00(vx).
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Information till ansökan
Inom strandskyddat område får åtgräder som nämns i 7 kap 15 § miljöbalken inte utföras.
Enligt 7 kap 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om det
finns särskilda skäl.
Till ansökan finns en bilaga med information om strandskyddsbestämmerlserna för att underlätta
infyllandet av blanketten.
Notera att länsstyrelsen alltid ska granska kommunens beslut om att bevilja en dispens och inom
tre veckor ska bestämma sig för om det ska överprövas eller inte.
I den överprövningen kan dispensbeslutet komma att upphävas. Om du får dispens ska du inte
inte påbörja något arbete innan du har förvissat dig om att beslutet inte har överklagats eller
överprövats.
Avgift för anmälan
Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tas avgift ut för handläggning av ansökan om dispens.
Avgift för handläggning tas ut även om ansökan avslås.

Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för
att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov.

För mer information
Ta kontakt med miljöenheten per telefon 046-25 11 00 eller via e-post miljo@staffanstorp.se

