ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS
Skicka blanketten tillsammans med en omgång ritningar och bilagor till:
Tranås kommun
Bygg och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
eller till:
bm@tranas.se
Vid frågor går det bra att ringa till 0140681 51.

Information om fastigheten och byggnaden
Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Fastighetens ägare, om annan än sökande

Information om dig som söker
Förnamn

Efternamn

Adress
Postnummer

■ Privatperson

Juridisk person (föreningar, företag, m.fl.)
Personnummer

Telefon, hem/arbete
Postort

epostadress
Eventuell projektbeteckning

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Information om eventuell medsökande
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Adress
Postnummer

Telefon, hem/arbete
Postort

Efternamn

Telefon, hem/arbete

epostadress
Blanketten är skapad av Tranås kommun. Senast uppdaterad 20200430.

Telefon, mobil

epostadress

Kontaktperson (om annan än sökande)
Förnamn

Telefon, mobil

Telefon, mobil

Typ av byggnad eller anläggning
Permanentbostadshus
Fritidshus
Mur eller plank
Badplats

Flytbrygga
Båthus
Bastu eller sjöbod
Pålad brygga
Annan typ av komplementbyggnad:
Annan typ av byggnad eller anläggning:

Beskrivning av nuvarande förhållanden på land
Klippblock
Annat:

Småsten

Sand

Asfalt

Skog

Beskrivning av nuvarande förhållanden i vattenområdet
Klippblock
Annat:

Småsten

Sand

Dybotten

Sjöväxter

Gräsmatta

Våtmark

Kommer åtgärden att avhålla allmänheten från att komma till området?
meter.

Ja. Hemfridszonens radie:

Nej

Lämnas en fri passage för allmänheten till området närmast vattnet?
Ja. Passagens bredd:

meter.

Nej

Har marken tidigare tagits i anspråk?
Ja, sedan år:

Nej

Kommer växt eller djurlivet att påverkas av åtgärden?
Ja

Nej

Är det möjligt att genomföra åtgärden utanför strandskyddsområdet?
Ja

Nej

Vilka särskilda skäl finns för att ge en strandskyddsdispens?
Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering.
Byggnaden eller anläggningen måste ligga vid vattnet för sin funktion.
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse.
Åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden och området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen.
Det nya bostadshuset placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus och området ligger inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Övriga kommentarer

Hantering av personuppgifter

Blanketten är skapad av Tranås kommun. Senast uppdaterad 20200430.

När ansökan lämnas in öppnas ett ärende och alla personuppgifter hanteras enligt EUs dataskyddsförordning.
Personuppgifterna används bara för att fullgöra kommunens skyldigheter i ärendet. Uppgifterna kan lämnas vidare
till andra myndigheter för att uppfylla gällande lagstiftning och kommer att arkiveras efter att ärendet har avslutats.
För att underlätta hanteringen av ärendet har ni möjlighet att lämna ett medgivande för att personuppgifterna i
ärendet lämnas vidare, exempelvis via epost, till andra parter som är inblandade i byggprocessen.
Vi godkänner detta
Vi godkänner inte detta

Information om ansökan
Fyll i allt som är relevant för projektet i blanketten, bifoga alla nödvändiga bilagor och lämna in ansökan till bygg och
miljöförvaltningen. Om ansökan inte är komplett, kan ett föreläggande om komplettering utfärdas. Om detta inte följs,
kommer ärendet att avslutas eller avgöras i befintligt skick. Avgift debiteras enligt taxa från kommunfullmäktige.

Underskrifter
Sökande:

Eventuell medsökande:

Fastighetsägare (om annan än sökande):

Ort och datum:

