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ANSÖKAN OM
STRANDSKYDDSDISPENS
Använd gärna vår e-tjänst för att skicka in ansökan.
Eller fyll i denna blankett och mejla den till: samhallsbyggnad@ostersund.se
Du kan även skicka in med post, du hittar adressen längst ner på blanketten.
Glöm inte att skriva under innan du skickar in!
Datum:

Fastighet och sökande:
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare (Om annan än sökande)

Fastighetens adress:

Postadress:

Sökandes namn:

Organisations-/Personnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon (även riktnummer):

Mobiltelefon:

E-post
Faktureringsadress (Om annan än sökandes)

$QV|NDQDYVHU

□ Nybyggnad
□ Ändrad användning
□ Annat:

□ Tillbyggnad
Från:

Till:

Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum:

cWJlUG (åtgärdens huvudsakliga ändamål eller anläggningstyp)

□ Enbostadshus
□ Affärshus
□ Förrådsbyggnad

□ Tvåbostadshus
□ Industribyggnad
□ Hotell/restaurang

□ Gruppbyggda småhus/radhus □ Kontorshus
□ Fritidshus
□ Garagebyggnad
□ Flerbostadshus. Antal berörda lägenheter:

Annan anläggning, anordning eller åtgärd:

Ytuppgifter:
Tomtarea:

m2

Tillkommande/berörd bruttoarea:

m2

%LIRJDGHKDQGOLQJDU

□ 7RPWVNLVVVNDOHQOLJ 7RPWSODWVDYJUlQVQLQJRFKIULSDVVDJHOlQJVPHGVWUDQGOLQMHQVNDUHGRYLVDV
□ 5LWQLQJDUSnWlQNWnWJlUG
□FRWRQSnHYHQWXHOOEHILWQOLJE\JJQDWLRQ
□ (YHQWXHOODWLGLJDUHEHVOXWGRNXPHQWJlOODQGHE\JJQDGHURFKWRPWSODWV
Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Rådhuset Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se
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8SSJLIWHURPSODQHUDGnWJlUG
Förtydligande av planerad åtgärd:

Ändamålet med byggnationen/anläggningen:

Beskriv hur byggnaderna/anläggningarna/bryggan är lagligt ianspråktagen:
(Bifoga dokument, beslut, gamla kartor eller fotografier som styrker detta.)

Beskriv mark- och vattenområdets naturtyp:

Beskriv konsekvenser för växt- och naturliv:

Hur påverkas allmänhetens möjligheter till att vistas i strandområdet:

Grund för dispens (fylls i av sökanden. Kan även bifogas i separat skrivelse):
Vilket eller vilka särskilda skäl enligt 7 kap miljöbalken ska beaktas vid prövning av ansökan?

□ Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
□ Är väl avskilt från område närmast strandlinjen genom: större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet, annan exploatering.
□ Behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet för att fungera och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
□ Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och verksamheten inte kan utvidgas utanför området.
□ Behöver tas i anspråk för att tillgodoses ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
□ Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering:

Allmänt om strandskyddsdispens
Enligt miljöbalken måste du ha ett särskilt skäl för att bli beviljad strandskyddsdispens.

Hur ska vi kommunicera med dig?

□ E-post

□ Post

Underskrift
(Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas. En avgift tas ut enligt beslutad taxa, se hemsidan för exempelavgifter.)
Sökandes underskrift:

Namnförtydligande:

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du har lämnat. Du har rätt
att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Rådhuset Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se

