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Ansökan om dispens från strandskydd
enl. 7 kap 15 § miljöbalken

1. Sökande
Namn:
Adress:

Postnummer:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Postadress:
Organisations-/personnummer:

E-post:

2. Medsökande
Namn:
Adress:

Postnummer:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Postadress:
Organisations-/personnummer:

E-post:

3. Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn:
Adress:

Postnummer:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Postadress:
E-post:

4. Fastigheter som berörs av åtgärden

Version 2018-01-12

Fastighetsbeteckningar:

Kommun:

Ängelholms kommun | Verksamheten Miljö och bygg | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00
E-post: miljo@engelholm.se | www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm
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5. Typ av åtgärd
Byggnad:

Anläggning/anordning:

Annan åtgärd:

6. Beskrivning av åtgärderna

7. Särskilda skäl som åberopas (använd skäl enligt information på hemsidan, www.engelholm.se)

8. Nuvarande markanvändning

9. Areal som berörs
Markområde:
Vattenområde:

10. Beskrivning av området
Vegetation, djurliv, frisluftsliv mm
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11. Om jordbruksmark berörs
Erhålls miljöstöd eller kulturmiljöstöd för berört område? Nej

Ja, kundnummer:

12. Kompletterande uppgifter
T. ex åtgärder för att förebygga skador, kompensationsåtgärder

13. Till ansökan ska bifogas ritningar och tydliga kartor
□ Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels mer
detaljerat
□ Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess
läge, storlek/yta och ev. påverkan på natur- och kulturvärden.
□ Skallinje och norrpil ska anges på kartan
□ Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen.

14. Underskrift
Ort och datum:

Namnförtydligande:

Sökandes underskrift:

Ort och datum:
Medsökandes underskrift:

Namnförtydligande:
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Information om strandskyddsbestämmelserna finner du på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane eller på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se under
rubriken ”Vår natur/skyddad natur/strandskydd”.
Avgifter
Du ska betala en avgift för miljö- och tillståndsnämndens hantering av din ansökan om dispens från
strandskyddet. Avgiften beräknas som timavgift där det antal timmar som nämnden lägger ner på
handläggningen multipliceras med gällande timtaxa. Timtaxan för år 2019 är 984 kr/timme. Beslut
om avgift fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och den av kommunfullmäktige
beslutade taxan 2017-11-20 (KF § 282).
Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalls.
För mer information kontakta:
Verksamheten Miljö och bygg
Telefon: 0431-870 00
E-post: miljo@engelholm.se
Vår service
Anmälan gäller när den registrerats hos Ängelholms kommun. Dispenser handläggs och beslutas av
miljö- och tillståndsnämnden. Eventuella frågor kan ställas till miljöenheten som gärna förklarar per
telefon eller epost.
Hur du fyller i blanketten
Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Texta gärna. Om du vill lämna mer information än vad
som får plats på blanketten går det bra att lämna in på ett separat papper.
1. Uppgifter om sökanden; namn, adress, telefonnummer m.m.
2. Uppgifter om eventuell medsökande namn, adress, telefonnummer m.m.
3. Om sökande inte är markägare ska uppgifter om markägaren fyllas i här.
4. Information om var åtgärden ska utföras. Ange fastighetsbeteckning och kommun.
5. Ange för vilken/vilka åtgärder dispensen söks.
6. Beskriv utförligt åtgärden/åtgärderna och syftet med dessa samt eventuell yta, djup, bredd mm på
till exempel hus. Ange avstånd till vattendrag m.m.
7. Beskriv vilka särskilda skäl du åberopar för att få dispens. Använd skäl enligt information om
strandskydd på hemsidan.
8. Ange nuvarande markanvändning.
9. Ange hur stort mark- eller vattenområde som berörs/tas i anspråk av åtgärden.
10. Ge en kortfattad beskrivning av området, till exempel dess vegetation, djurliv, friluftsliv mm. Hur
ser platsen ut?
11. Uppgifter om eventuella miljöstöd som erhålls för berört område.
12. Ange till exempel åtgärder för att förebygga skador, kompensationsåtgärder eller om du har
ytterligare information som du tycker är relevanta för handläggningen.
13. För att ansökan ska anses komplett och ditt ärende ska kunna handlägga måste denna
information bifogas. Bifoga gärna fotografier.
14. Glöm inte att skriva under blanketten med namn och datum.
Blanketten skickas till:
Ängelholms kommun
Verksamheten för miljö och bygg,
262 80 Ängelholm.
Behandling av personuppgifter. Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter
”personuppgifter”.

