ANSÖKAN STRANDSKYDDSDISPENS
Datum

Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker
0151-191 00, samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

1. Fastighet och sökanden*
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande 1: Förnamn

Efternamn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Postnr

E-postadress

Postort

Sökande 2: Förnamn

Efternamn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Postnr

E-postadress

Postort

2. Särskilda skäl för dispens (ifylls av sökande)
Området är redan ianspråkstaget, t.ex. av befintlig byggnad/anläggning, av hemfridszon alternativt
inom beslutad tomtplatsavgränsning. (MB 7 kap § 18c p.1)
Området är väl avskilt från stranden, av t.ex en större väg eller järnväg. (MB 7 kap § 18c p. 2)
Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan
tillgodoses utanför strandskyddat område (MB 7 kap § 18c p. 3)
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför strandskyddat område. (MB kap 7 § 18c p. 4)
Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddat område (MB kap 7 § 18c p. 5)
Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
(MB kap 7 § 18c p. 6)

Inom i översiktsplanen område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område)
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av
landsbygden (MB kap 7 §§ 18d, 18e och 18f)
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus
Motivering i hur grunden för dispens uppfylls

3. Ansökan avser*
Helt ny byggnad

Huvudbyggnad
Komplementbyggnad

Tillbyggnad

Huvudbyggnad
Komplementbyggnad

Ombyggnad alt. Fasadändring

Huvudbyggnad
Komplementbyggnad

Brygga

Nybyggnad
Ombyggnad

Anläggning (väg, staket m.m.)

Ändrad användning

Muddring

Fällning av träd
Annan åtgärd än ovan angivna

4. Åtgärden kommer att kräva*
Sprängning

Trädfällning

Arbete i vatten
Markarbeten, specificera
Övrigt, specificera
5. Areauppgifter m.m.*
Byggn. area

Byggnads-, rivningsarbetena
avses att påbörjas

Ny byggn.area

Datum

Planerad
byggtid

Antal månader

6. Bilagor som skall vara med i ansökan (Markera de bilagor som följer med ansökan)*
Situationsplan med norrpil*

Situationsplan med tomtplatsavgränsning, fri
passage (minimum 25 meter) och byggnader inritad
(1:400 alt. 1:1000)*

Översiktskarta (1:5000)*

Fasadritningar med väderstreck (1:100)*

Planritningar (1:100)*

Fotografier taget från de fyra väderstrecken*

Sektion (Byggnad/brygga 1:100)*

7. Beskrivning av projektet. och eventuella förtydligande till ovan lämnade uppgifter

8. Avgift och Information
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Om ansökan avser areell näring kan kompletterande uppgifter
komma att begäras in, gällande huruvida näringen är den
huvudsakliga inkomstkällan för sökande.

Sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

……………………………………………..

……....................................................

……………………………………………..

……....................................................

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt lagen om GDPR. Du kan läsa mer om hur Vingåkers
kommun behandlar dina personuppgifter på https://www.vingaker.se/organisation-politik/kommunfakta/sahanterar-vi-dina-personuppgifter/

