
 

Skicka blanketten till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se  

bygg – livsmedel – miljö  
 

Ansökan om strandskyddsdispens 
(7 kapitlet 18 b § miljöbalken (1998:808)) 
 
 

Sökande Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Namn 

  

Adress Adress 

  

Postnummer och ort Postnummer och ort 

  

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

  

Telefon dagtid Telefon dagtid 

  

E-post E-post 

  

 
Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  

 
Typ av byggnad eller anläggning 

 Permanentbostadshus  Flytbrygga 

 Fritidshus  Fast brygga 

 Båthus  Mur eller plank 

 Bastu eller sjöbod  Badplats 

 Annan typ av komplementbyggnad:  

 Annan typ av byggnad eller anläggning:  
  

 
Beskrivning av nuvarande förhållanden på land 

 Klippblock  Småsten  Sand  Asfalt  Skog  Gräsmatta  Våtmark 

 Annat:  
  

 
Beskrivning av nuvarande förhållanden i vattenområdet 

 Klippblock  Småsten  Sand  Dy  Vattenväxter  

 Annat:  
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Kommer åtgärden att avhålla allmänheten från att komma till området? 

 Ja, hemfridszonens radie:  meter  Nej 
    

 
Lämnas en fri passage för allmänheten närmast vattnet? 

 Ja, passagens bredd:  meter  Nej 
    

 
Är marken tagen i anspråk sedan tidigare? 

 Ja, sedan år:    Nej 
    

 
Kommer växt- eller djurlivet att påverkas av åtgärden? 

 Ja   Nej  
    

 
Är det möjligt att genomföra åtgärden utanför strandskyddsområdet? 

 Ja   Nej  
    

 
Ligger den aktuella platsen inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LiS-område) enligt kommunens översiktsplan? 

 Ja   Nej  
    

 
Vilka särskilda skäl för strandskyddsdispens är aktuella i ditt fall? 

  Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse strandskyddets 
syften 

  Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering 

  Området behövs för en byggnad eller anläggning som måste ligga vid vattnet för sin funktion och 
behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet 

  Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området 

  Området behöver tas i anspråk 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 

  LiS Åtgärden bidrar till en utveckling av landsbygden och ligger inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

  LiS Det nya bostadshuset placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus och inom ett område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

 
  



 
Motivera varför du behöver dispens 
 

 
 
Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nedan) 

Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 

  



Information 
 
Handlingar som du ska bifoga 

 Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1 000. På denna ska du tydligt rita in: 
o byggnadens eller anläggningens placering, 
o  strandskyddsområdets bredd, 
o förslag till avgränsning av det område som kommer att tas i anspråk för åtgärden 

(”tomtplatsavgränsning”). 

 

Avgift 

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: 

 Strandskyddsdispens: 4 830 kronor, 

 Strandskyddsdispens inom hävdad tomtplats: 2 898 kronor, 

 Ansökan om strandskyddsdispens, avslag: 2 898 kronor. 

 

Hantering av personuppgifter 

Vi kommer att registrera de personuppgifter som du lämnar på denna blankett och använda uppgifterna 
för vår hantering av ärendet. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som innehåller 
dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, borr-/gräventreprenörer 
och liknande.  

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter 
som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
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