ANSÖKAN OM
STRANDSKYDDSDISPENS

1 (2)

Enligt 7 kap 18 § miljöbalken

Dispensen avser *
Byggnad

ange typ:

Anläggning

ange typ:

Anordning eller annan åtgärd

ange typ:

Beskrivning:

Fastighet*
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Postnummer och Postort

Bygglov har sökts
Ja

Nej

Sökande*
Sökandes namn

Person‐/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Postort

Telefon/Mobilnummer

E‐postadress
Personuppgifter kommer att behandlas enligt Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fakturamottagare (företag, om annan än sökande)
Fakturamottagare

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postadress (postnummer och ort)

Fakturamärkning (max 25 tecken)

Skäl för dispens
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
Byggnaden/Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet
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 i översiktsplan (LIS‐område)
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Postadress
Bygg‐ och kartkontoret, SE‐781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243‐740 00 (vxl)
Fax
0243‐745 50

E‐post
kommun@borlange.se
borlange.se

maj 2020
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forts. Motivera skäl till dispens

Beskrivning av konsekvenser
Påverkas allmänhetens tillträde till området?
Ja
Nej
Motivera bedömningen

Beskriv den påverkan som åtgärden bedöms ha på djur‐ och växtliv

Bifogas ansökan
Kompletta handlingar minskar risken för att handläggningen av ditt ärende ska fördröjas
Karta där följande skalenligt framgår:
-

fastighetsbeteckning
tomtplatsavgränsning
åtgärdens placering och omfattning
markering av fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde

Foton bifogas:
‐ Foton på platsen och den/det byggnader som finns för sökt strandskyddsdispens

Avgift
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan, enligt av Kommunfullmäktige
fastställd taxa.

Kommunikation*
Godkänner kommunikation via e‐post

Ja

Nej

Underskrift av sökande*
Datum

(ansvarig för att avgiften betalas)
Namnunderskrift

Postadress
Bygg‐ och kartkontoret, SE‐781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243‐740 00 (vxl)
Fax
0243‐745 50

Namnförtydligande

E‐post
kommun@borlange.se
borlange.se

maj 2020

