Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna

’

Enligt 7 kap. 18b § miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens

Skickas till
Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX

1. Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer

E-postadress

Skriftlig kommunikation sker helst med

Postort

E-post
Brevpost
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

2. Fastigheten
Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer till fastighetsägaren

3. Faktureringsadress (om annan än sökande)
Namn/företagsnamn

Eventuellt referensnummer

Faktureringsadress

Postnummer
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4. Ansökan avser
Byggnad
Nytt bostadshus
Utbyggnad av bostadshus
Gäststuga
Komplementsbyggnad, t.ex. garage, förråd
Annat, vänligen skriv …………………………………………………………..
Brygga i vatten
Anläggning av ny brygga
Ändring/utökning av befintlig brygga
Annat, vänligen skriv …………………………………………………………….
Annan anläggning/anordning, vänligen beskriv nedan

5. Grund för dispens (enligt 7 kap. 19c § miljöbalken, välj ett eller flera skäl nedan)
Strandskyddsområdet används redan på ett sätt som gör att anordningen inte påverkar strandskyddet
ytterligare, d.v.s. att platsen som ansökan avser har redan tagits i anspråk.
Det finns en väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering som väl avskiljer anordningen från
strandlinjen
Anordningen måste ligga vid vatten för sin funktion, behovet kan inte tillgodoses utanför
strandskyddsområdet
Strandskyddsområdet krävs för att utvidga en pågående verksamhet, behovet kan inte tillgodoses
utanför området
Strandskyddsområdet krävs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området
Strandskyddsområdet krävs för att tillgodose ett annan mycket angeläget intresse, vänligen beskriv
nedan
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6. Område för landsbygdsutveckling (7 kap. 18 d § miljöbalken)
Fylles endast i om platsen är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Välj det
alternativ som stämmer överens.
Min byggnad, verksamhet, anläggning, anordning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

7. Motivering för hur grunden för dispens uppfylls
T.ex. att om sökande avser att bygga en stuga i en redan etablerad stugby inom ett strandskyddsområde
påverkar det inte strandskyddsområdet något ytterligare (punkt 1 under rubrik 8). Beskriv det som gäller
för din anordning.

Fortsätt på separat papper om det inte får plats, märk med samma titel

8. Beskrivning av området
Vänligen beskriv områdets naturmiljö (djur- och växtliv, vegetation, naturtyp etc.)

Fortsätt på separat papper om det inte får plats, märk med samma titel och bifoga gärna foton från platsen
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9. Beskrivning av området fortsätter
Beskriv allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet

Fortsätt på separat papper om det inte får plats, märk med samma titel och bifoga gärna foton från platsen

10. Påverkan på strandskyddets syften
Beskriv hur djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet kan påverkas av din
anordning/anläggning

Fortsätt på separat papper om det inte får plats, märk med samma titel

11. Övriga faktorer som är av betydelse för bedömning i ärendet
Strandskyddsområdet rör riksintresseområden enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken
Strandskyddsområdet berörs av ett naturvårds- eller skötselavtal
Strandskyddet omfattas av områdsskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken
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12. Till ansökan ska följande bifogas


Översiktskarta i skalan 1:50 000 (skala och väderstreck ska finnas med)



För byggnader och anläggningar ska planskiss/situationsplan och ritningar bifogas



För befintliga byggnader bör historik och beskrivning bifogas, t.ex. användningsområde, tidigare
bygglov



Detaljkarta i lämplig skala med inritade förändringar i naturmiljön (illustration över hur miljön
kommer att förändras)



Fotografier över det aktuella området (underlättar handläggningen). Markera på detaljkartan vart
och åt vilket håll som bilderna är tagna

Handläggning
Vänligen fyll i blanketten fullständigt. Om viktiga uppgifter saknas kan vi komma att
efterfråga kompletteringar. Detta förlänger handläggningstiden, och det kan ta längre tid
innan ni får ett beslut från oss.
Avgift
Vid ansökan om strandskyddsdispens tas det ut en avgift motsvarande 6 timmars
handläggningstid, enligt taxa inom miljöbalkens område.
Behandling av personuppgifter
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina
personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och
kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr.
Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under http://overkalix.se/
kommun/miljoavdelning/delgivning/.

Underskrift (av sökande)
………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………
Namnteckning

………………………………………………

………………………………………………

Titel

Namnförtydligande

Sida 5 av 5

