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Ansökan om strandskyddsdispens 
enligt 7 kap. 18b § Miljöbalken   
 

 
Fastighetsinformation 
Fastighetsbeteckning Fastighetens areal 

Fastighetsadress Fastighetsägare 

 
 
Servitut som gäller på platsen 
Lantmäteriets akt nummer: Ändamål: 

 
 
Sökande - genom att skriva ut din e-postadress godkänner du kommunikation via e-post 
Namn Org.nr. /Personnr. 

Adress 
 

Postnr. Ort 

Telefon/Mobil E-post 

Kontaktperson namn Kontaktperson e-post 

Fakturaadress Referens 

 
 
Dispensen avser 
 
     Byggnad  

 
Ange typ: _____________________________ Storlek: ______________________________ 
      

 
     Anläggning 

 
Ange typ: _____________________________ Storlek: ______________________________ 

 
     Anordning  

 
Ange typ: _____________________________ Storlek: ______________________________ 

 
     Annan åtgärd 

 
Ange typ: _____________________________ Storlek: ______________________________ 

 
 
 
 

Datum: __________________ 
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Beskrivning av åtgärden och platsen 
Beskriv planerad åtgärd, nybyggnad, tillbyggnad, rivning, ändrad användning, uppförande 

Beskriv platsen, t.ex. växtlighet, nuvarande markanvändning, befintliga byggnader 

Beskriv konsekvenserna för växt- och djurlivet 

Hur påverkas allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet? 

Lämnas fri passage för allmänheten närmast strandlinjen? 
 
     Ja 

 
     Nej 

 
motivera varför: _______________________________________________________________ 

 
 

För att få strandskydd krävs att något av följande särskilda skäl uppfylls 
 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

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

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

 Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området 

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

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan 

 Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden 

 Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus 

 
Motivering till hur särskilda skäl uppfylls 
 

 
Annat som sökts för åtgärden 
Lov Anmälan Vattenverksamhet hos Länsstyrelsen 

     Ja      Nej      Ja      Nej  Ja  Nej 
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Bilagor som ska bifogas ansökan  
 
     Situationsplan där planerad åtgärd och fri passage är markerade 
      
     Eventuella fotografier som visar området som berörs av åtgärden  

     Ritningar (enkelt utformade) 

Annat: ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Sökandes underskrift 
Ort och datum 

Sökandes namnteckning Sökandes namnförtydligande 

Information 
För att kunna handlägga ert ärende på ett korrekt sätt behöver Munkedals kommun lagra dina 
personuppgifter. Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera personuppgifter.  
För att få veta mer om hur Munkedals kommun behandlar personuppgifter se 
https://www.munkedal.se/sidor/ovrigt/dataskyddsforordningen-gdpr?vv_hit=true 
 
För att snabbt ska handlägga och fatta ett beslut i ert ärende är det viktigt att de handlingarna 
som skickas in är korrekta och tydliga. Det är först när ett ärende är komplett som 
handläggningstiden börjar. Komplett innebär att ansökan och andra handlingar som behövs för 
den sökta åtgärden har inkommit.  

Arbetet får inte påbörjas innan beviljad dispens.  
 
Bygglov, marklov eller rivningslov kan också krävas.  

Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva 
dispensbesluten. Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning inom tre veckor från det 
att myndigheten tog del av kommunens beslut. 

Avgift tas ut enligt beslut taget i kommunfullmäktige. 
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