Ansökan om strandskyddsdispens
enligt 7 kap 18b § Miljöbalken

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Miljöenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Ansökan avser fastighet på platsen för åtgärden
Fastighetsbeteckning/-ar

Kommun

Fastighetsägares namn (om annan än sökande)
1
2
3

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Typ av åtgärd
Brygga
Utökning av befintlig brygga
Ny brygga
Annat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Byggnad
Komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd, gäststuga)
Nytt bostadshus
Annat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Övrigt
Annan anläggning/anordning…………………………………………………………………………………………………………….
Annan åtgärd…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beskrivning av åtgärden (t.ex. storlek, material, placering, behov att gräva och/eller fylla ut)

Beskrivning av platsen (t.ex. nuvarande användning, byggnader)

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Särskilda 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
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet
Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet. Utvidgningen kan inte ske utanför området
Åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (detta skäl kan
åberopas endast vid mycket speciella omständigheter eller situationer).
Motivering till valda skäl ovan

Hur påverkas naturmiljön och allmänhetens tillgång till stranden av den tänkta åtgärden?

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Till ansökan ska bifogas


Bilaga 1: Ritningar av den planerade åtgärden



Bilaga 2: Situationsplan över/av åtgärden (ange skala)*



Bilaga 3: Översiktskarta (ange skala och väderstreck)*



Frivilligt: Bifoga gärna fotografier över platsen för den sökta åtgärden, de underlättar och
snabbar på handläggningen av ärendet.

* Kartor skall skalenligt visa åtgärden/byggnaden/tomten och dess förhållande till omgivningen. Lämpliga skalor på kartor är
1:100, 1:200, 1:500 eller 1:1000. Välj den skala som är mest lämplig. Kartorna bör om möjligt vara i format A4 eller A3

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Information
Strandskyddsbestämmelser
Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Åmåls kommuns webbplats www.amal.se under
miljöenheten i vänsterspalten.
Du är dessutom alltid välkommen att ringa oss på miljöenheten.
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.

Betalning
Vi skickar en faktura till dig när din ansökan är färdigbehandlad. Avgift utgår även om dispens inte kan
lämnas.

Därför finns strandskydd
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänhetens
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

