Ansökan skickas till
Orust kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
473 80 HENÅN

Ansökan om strandskyddsdispens
enligt 7 kap 18 § miljöbalken
Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobiltelefon

e-post

Telefon arbete

Ansökan avser följande fastighet(er) på platsen för åtgärden
Fastighetsbeteckning(ar)

Samtliga fastighetsägares namn och adress (om annan än sökande)

Typ av åtgärd
utökning av befintlig
Brygga
ny
annat
komplementbyggnad (exv. garage, förråd, gäststuga)
Byggnad
nytt bostadshus
annat
Annan anläggning/anordning beskriv vad
Annan åtgärd

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken
Beskrivning av åtgärden
(exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut)

Använd ett extra papper om du inte får plats

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader)

Särskilda skäl som finns för att du ska få dispens från strandskyddsföreskrifterna

Skicka med följande




Situationsplan över av åtgärden (ange skala)
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
Frivilligt: fotografier från platsen

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du
medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av miljö- och byggnadsnämnden och du har rätt att
skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med
offentlighetsprincipen.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken

Information
Strandskyddsbestämmelser
Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Länsstyrelsens webbplats www.o.lst.se
under verksamhetsområde Naturvård, rubrik Strandskydd.
Du är dessutom alltid välkommen att ringa oss på Länsstyrelsen.
Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalken, 7 kapitlet §§ 13-18.
Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader
eller påbörja förberedelsearbeten.
Ansökningsavgift
En ansökningsavgift kommer att tas ut för handläggningen av strandskyddsdispens. Samma avgift
tas ut vare sig ansökan beviljas eller avslås.
Betalning
Vi skickar ett inbetalningskort till dig när vi fått din ansökan.
Därför finns strandskydd
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för
friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige
har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.
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