
Ifylld blankett skickas till 
Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna (enligt 7 kap 18 § miljöbalken MB) är 
avgiftsbelagd. Avgift utgår med timavgift enligt taxa fastställd av KF 2017-11-20 § 180 rev KF 
2018-02-19 § 49 oavsett om dispens medges eller ej. 

Var god skriv tydligt och använd gärna kulspetspenna 

Sökandens namn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress 

Postadress 

E-postadress

Tel bostad Tel arbete Mobilnr

Fastighetsbeteckning 

Typ av åtgärd 

Särskilda skäl enligt bestämmelserna för strandskyddsområde, se 7 kap. § 18c. MB.

Ianspråktagen mark

Väl avskild plats från strandområde, exempelvis väg, bebyggelse, verksamhet

Anläggningen med anknytning till vatten

Utvidgning av pågående verksamhet

Tillgodose ett angeläget allmänt intresse

Tillgodose ett annat angeläget intresse

Åtgärden sker inte inom eller påverkar inte

Naturreservat, Natura 2000-områden, Kulturreservat, Naturminnen, Biotopskyddsområde, Vattenskyddsområde, 
Djur- eller växtskyddsområde, Miljöskyddsområde.



Upplysningar 

För ytterligare information se Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se och Borgholm kommuns hemsida 
www.borgholm.se under bygga, bo & miljö 

Information om behandling av personuppgifter  
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Miljöenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt 
bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet 
eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig 
ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära 
rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Miljöenheten, Box 52, 387 21 Borgholm. 
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information 
om GDPR finns på kommunens hemsida. 

Kompletterande information 

3. Föreslagen tomtplatsavgränsning

Förhandsbesked 

Sökandens underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 

Ifylld blankett skickas  
till Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Box 52 
387 21 BORGHOLM 

1. Översiktskarta skala 1:10 000 med aktuell plats inringad.

2. Situationsplan i skala 1:1000-1:2000 med aktuell åtgärd och med föreslagen tomtplats inritad. Karta bör vara
upprättad med mätningsmanna kompetens och ska vara geometrisk riktig. Kartan ska även redovisa
angränsande område med bebyggelse. Använd koordinatsystem RT 90 eller SWEREF.

4. Fotografier av platsen och omgivningen.

Beskrivning av natur- och kulturvarden samt friluftslivet på platsen och omgivningen

Till ansökan skall bifogas

Övriga beviljade eller sökta tillstånd

Bygglov

Avstyckning hos Lantmäteriet

Förfrågan hos Lantmäteriet

Övrigt (ange vad)
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