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Sökande/person 
Namn Person/organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

Mobiltelefon E-post (som läses regelbundet)

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Äger du/ni fastigheten 

☐ Ja ☐ Nej
Finns fler ägare till fastigheten 

☐ Ja ☐ Nej

Ansökan avser 

☐ Ny byggnad
☐ Ersättningsbyggnad
☐ Annan anläggning, anordning eller åtgärd
☐ Ändring av byggnad (tillexempel tillbyggnad) eller ändring av en byggnads användning

Särskilda skäl för dispens 

För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och att det finns 
särskilda skäl för dispens. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. De särskilda skälen finns angivna i lagtexten och återges nedan.  
Kryssa i det särskilda skäl som du anser gäller din ansökan. 

Området som dispensen avser: 

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

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

☐ behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan
inte tillgodoses utanför området

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

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
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Beskrivning av planerade åtgärder 
Beskriv den planerade åtgärden, vad som skall göras, placering, storlek som bredd x höjd, material, förändring och så vidare. Bifoga 
gärna en utförligare beskrivning, foto av platsen eller liknande. 

Bilagor som ska bifogas 

☐ Bilaga 1, Situationsplan (ange skala) Rita in på kartan var åtgärden ska göras

☐ Bilaga 2, Enkel skiss av eventuell byggnad/anläggning

☐ Bilaga 3, Foton på platsen (valfritt)

☐ Bilaga 4, Eventuell ytterligare information, exempelvis utförligare beskrivning

Information 

Ansökan ska göras i god tid innan man påbörjar det planerade arbetet. Att påbörja byggnation 
eller åtgärder utan skriftlig dispens är förbjudet. Samhällsbyggnad är skyldiga att anmäla brott 
vidare till åklagare. Om dispensen gäller ersättningsbyggnad bör det befintliga huset få stå kvar 
tills du fått dispensbeslutet. Om din dispensansökan gäller en byggnad krävs det i de flesta fall 
även bygglov. 

I de flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen, men inom statligt skyddade områden 
är det Länsstyrelsen som gör dispensprövningen. Alla kommunala dispenser granskas av 
Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dispensbesluten. Länsstyrelsen ska besluta om 
eventuell överprövning inom tre veckor från det att myndigheten tog del av kommunens beslut.  
Information om vad strandskyddsbestämmelserna innebär, särskilda skäl m.m. finns förklarat på 
Naturvårdsverkets hemsida (naturvardsverket.se) Information om strandskydd och 
naturvårdsarbete finns också på vår hemsida. (uddevalla.se) 
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.  

Avgift  
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida. (uddevalla.se). 
Avgift tas ut även vid avslag. 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/
personuppgifter.

Ansökan om dispens enligt  
Enligt miljöbalken 7 kapitlet 13-18 §§ 

Godkännande 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter som
lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Fylls i av den som är sökande)

Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se 
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
 

Blanketten uppdaterad 2018-05-15 
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