
Anmälan om olovlig åtgärd 
Strandskydd 
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Anmälare (du kan vara anonym, läs mer under Information på nästa sida) 
Namn 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post (som läses regelbundet) Kommunikation via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej

Fastighet/Adress som anmälan avser 
Fastighetsbeteckning eller adress där åtgärd har vidtagits 

Eventuellt ytterligare beskrivning av platsen/vägbeskrivning 

Beskrivning av åtgärder anmälan avser 
Beskriv så utförligt som möjligt vad som anmäls, åtgärder, omfattning, yta och liknande 

Beskriv förhållandena på platsen innan åtgärden som nu anmäls utfördes 

Beskriv på vilket sätt du anser att strandskyddet påverkats av åtgärden som nu anmäls 

Beskriv på vilket sätt du anser att allemansrätten påverkats av åtgärden som nu anmäls 

Ange skydd som berörs 

☐ Biotopskydd ☐ Strandskydd ☐ Naturreservat ☐ Artskydd

☐ Landskapsbildskydd ☐ Natura 2000 ☐ Nationalpark ☐ Naturminne
Eventuellt namn på skyddat område som berörs av åtgärden som nu anmäls 
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Beskrivning av åtgärder anmälan avser 
När vidtogs åtgärden som nu anmäls (precisera tidpunkt om du vet och ange om åtgärd skett vid flera tillfällen) 

Ange om möjligt vem som utfört åtgärden som nu anmäls (namn, adress, telefonnummer, eller andra uppgifter) 

Bilagor som bör bifogas 

☐ Bilaga 1, Karta på platsen

☐ Bilaga 2, Foto

☐ Bilaga 3, Eventuell annan information

Information 
Att vara anonym 
Om du vill att din anmälan ska vara anonym, skriv enbart ”Anonym” under anmälare. Tänk 
på att inte uppge ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer eftersom du då inte längre 
är anonym. Alla uppgifter som lämnas in blir offentlig handling. Skicka in ditt klagomål via 
brev. Om du skickar via e-post kommer din avsändaradress att synas. Om du är anonym 
kommer du inte att få någon återkoppling, utan får själv ta reda på vilket beslut som fattas i 
ärendet. Beslut i ärendet kan överklagas, dock inte anonymt. 

Information om strandskydd finns på vår hemsida: uddevalla.se. 
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.  

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

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. (Fylls i av dig som är anmälare)

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

Blanketten uppdaterad 2020-11-03 
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