ANSÖKAN OM
STRANDSKYDDSDISPENS

Sida

1(3)

Datum

Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Obligatorisk uppgift i ansökan.

Sökande/verksamhetsutövare/byggherre
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning *

Fastighetsadress *

Ärende/Åtgärd
Byggnad
☐Huvudbyggnad
☐Komplementbyggnad
☐Nybyggnad

Anläggning
☐Plank/mur
☐Brygga

☐Tillbyggnad

☐Ombyggnad

☐Ändrad användning, från:

☐Helt ny

☐Förlängning av befintlig

☐Annat:

till:

Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 13-18 §§ i miljöbalken * Obligatorisk fält
☐Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
☐Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
☐Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
☐Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området.
☐Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
☐Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng

Hemsida

www.sandviken.se

2
Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Bifogade handlingar
☐Situationsplan *
☐Sektionsritning

☐Fasadritningar

☐Planritning

☐Foto

☐Annat:

Avgift
Avgift i samband med ansökan utgår i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Underskrift
Underskrift *

Namnförtydligande *

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i
Sandvikens kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
www.sandviken.se/gdpr.
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Anvisningar
För att ansökan ska vara giltig måste den undertecknas och fyllas i med person- eller organisationsnummer.
Den som är sökande/byggherre ska skriva under ansökan.
-Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra arbeten. Byggherren är den som har det yttersta ansvaret och
ska se till att arbetena utförs enligt de beslut och föreskrifter som har meddelats.

Den som står som sökande/byggherre är betalningsansvarig. Om fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare måste du
bifoga en fullmakt. Ska fakturan bokföras på särskilt kostnadsställe, ange kontaktperson/referenskod.
Fakturan skickas ut efter beslut i ärendet. Även vid avslag av ansökan debiteras en viss avgift för utfört arbete. Du hittar taxan på
vår hemsida www.sandviken.se/byggabomiljo.

Fastighet
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsbeteckning är den beteckning en juridisk fastighet har fått av lantmäterimyndigheten. Den består av stadsdel och siffror
ex. Centrum 2:1 eller Mejslaren 1.
Byggnad
Ange byggnadens huvudsakliga nuvarande användning.

Åtgärd
Kryssa i typ av byggnader eller anläggningar och typ av åtgärder som dispensen ska gälla för.

Särskilda skäl
För att strandskyddsdispens ska beviljas ska något av särskilda skäl enligt 7 kap. 13-18 §§ i miljöbalken finnas. Åtgärderna får inte
heller strida mot strandskyddets syften, det vill säga:
Allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras.
Livsvillkoren för växt- och djurliv får inte försämras.
Sökanden/byggherren ska även motivera hur de särskilda skälen för den sökta åtgärden uppfylls.

Bifogade handlingar (Handlingar med * ska alltid bifogas med ansökan)
Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Ta del av vår
exempelritningar på www.sandviken.se/byggabomiljo
Observera att ytterligare handlingar kan komma att begäras under handläggning beroende på projektets omfattning.

Situationsplan *
Den ska visa placering av befintliga byggnader och planerade ny- och tillbyggnader samt placering av anläggningar inom
fastigheten. Av den ska byggnadens/anläggningens totalmått framgå, avstånd till fastighetsgräns samt markens nivå (färdig golv).
Ianspråktagen och hävdad tomtplats med redovisad avgränsning som t.ex. staket eller mur ska också framgå.

Fasadritning/Foto *
Fasadritning ska visa fasadutformning, fönster och dörrars utformning (materialval och kulör), byggnadshöjd och blivande och
befintligt marknivå. Gäller enbart då endast strandskyddsdispens söks.

Planritning *
Den ska visa våningsplanen olika delar (rum, kök, dusch m.m.), placering av fönster och dörrar och fastinredning samt var den
redovisade sektionen är tagen. Gäller enbart då endast strandskyddsdispens söks.

Sektionsritning
En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Våningshöjd och färdig golvnivå visas i sektion.
Gäller enbart då endast strandskyddsdispens söks.

Foto
Vid ansökan om dispens för anläggningar eller andra typer av åtgärder ska fotografier över området lämnas in.
För åtgärder som kräver lov/startbesked ska separat ansökan/anmälan lämnas in. Se blanketter och mer information på vår
hemsidan: www.sandviken.se/byggabomiljo

Läs mer om strandsskydd på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se

