
Ansökan om strandskyddsdispens 
Enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808), MB 

*= obligatorisk uppgift i ansökan 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS

Varbergs kommun Varberg direkt 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 

Stadsbyggnadskontoret Norra Vallgatan 14 WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 
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1. Fastighet/fastigheter som ansökan gäller
Fastighetsbeteckningar* (om flera börja med den fastighet som berörs mest)

Adress* Fastighetsägare (om annan än sökande) 

2. Strandskyddsdispens söks för*

 Helt ny byggnad  Parkeringsplats  Utfyllnad  Sprängning 

 Ersättningsbyggnad  Väg  Schaktning  Brygga 

 Tillbyggnad 

 Ändrad användning av byggnad (beskriv nedan)  Annan åtgärd (beskriv nedan) 

Beskriv den planerade åtgärden* (exempelvis storlek, material, placering, användning, behov av att gräva, fylla ut). 
Använd ett extra papper om du inte får plats, hänvisa till punkt 2.     

Beskriv utförligt naturmiljön på platsen* (nuvarande användning, byggnader). Använd ett extra papper om du inte får plats, 
hänvisa till punkt 2. 
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3. Särskilda skäl*
För att få strandskyddsdispens för en åtgärd krävs det att strandskyddets syfte inte motverkas och att det, enligt 7 kap. 18 c § 

MB, finns särskilda skäl. Ange vilket eller vilka av följande skäl som du vill hänvisa till för att du ska få dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. 

Platsen är redan ianspråktagen, till exempel som privat tomt eller industritomt.   

Platsen är väl avskild från stranden av en större trafikerad väg, järnväg etter annan exploatering. 

Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet och kan inte placeras utanför strandskyddat område. 

Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför 
strandskyddat område. 

Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddat område. 

Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Förklara varför du tycker att platsen omfattas av just det särskilda skäl som du angett*. Använd ett extra papper om du inte får 
plats, hänvisa till punkt 3. 

4. Andra tillstånd som sökts för åtgärden
Bygglov har sökts 

 Ja  Nej 

Anmälan om vattenverksamhet har gjorts till länsstyrelsen 

 Ja               Nej 

5. Sökande
Namn* Personnummer/organisationsnummer* 

Adress* Telefon 

E-post Önskar kontakt via e-post  Ja  Nej 

Namnteckning 

6. Faktureringsadress (annan betalningsansvarig än sökande godtas endast om fullmakt bifogas)
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Referens/referensnummer 

6. Till ansökan ska ritningar och tydliga kartor bifogas
• Översiktskarta, där platsens läge i förhållande till vattnet framgår (ange skala och väderstreck)

• Situationsplan där åtgärden tydligt framgår (ange skala och väderstreck)

• Ritningar över åtgärden, om det inte är uppenbart onödigt (ange skala)

• Eventuellt fotografier från platsen

Ansökan och bilagorna skickas till bn@varberg.se eller Varbergs Kommun, Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg. 

Vid frågor kontakta Varberg direkt 0340-880 00 eller bn@varberg.se. 

Information om personuppgiftshantering: 

De uppgifter du lämnar kommer att registreras och behandlas i våra system för att vi på ett säkert sätt ska kunna handlägga ditt ärende. För 

denna handläggning kan vi också komma att behöva hämta in kompletterande uppgifter från andra myndigheter och register såsom 

fastighetsregistret och folkbokföringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse, utföra ett led i vår myndighetsutövning eller uppfylla en 

rättslig förpliktelse. Som registrerad har du flera rättigheter, till exempel rätt att få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt att invända och 

begära radering eller begränsning av dina uppgifter. Du har också rätt att klaga på vår hantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du 

vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du vända dig till byggnadsnämnden, bn@varberg.se. Det går också bra att kontakta nämndens 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@varberg.se  eller 0300-83 40 66. För mer information se varberg.se/GDPR. Inkomna uppgifter blir 

allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs enligt 

nämndens dokumenthanteringsplan. 
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