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Ansökan om strandskyddsdispens

Handlingar skickas till:
Sigtuna kommun
Bygg- och trafiknämnden
195 85 Märsta
bygglov@sigtuna.se

* = Obligatorisk uppgift

Datum

Dispensen avser *
☐ Byggnad, ange typ
☐ Anläggning, ange typ
☐ Anordning eller annan åtgärd, ange typ

Fastighet

Fastighetsadress *

Fastighetsbeteckning *

Sökande

☐ Jag har skyddade personuppgifter

ev Företag

Person- eller organisationsnummer*

I

För- och Efternamn*

Ev Medsökande (För- och efternamn)

Utdelningsadress*

Postnummer*

Postadress*

I
Telefon*

Kommunicering via e-post? *

E-postadress (Genom att ange e-postadress godkänner du kommunicering/delgivning via e-post)

I

Telefon

Kontaktperson (om annan än sökande eller byggherre)

I ☐ Ja

E-postadress

I

☐ Nej

I

c

Faktureringsuppgifter (om annan än ovan)
Företag eller För- och Efternamn
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postadress

ev Referens eller projektnummer

Person- eller organisationsnummer

I

c

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Företag eller För- och Efternamn
Utdelningsadress

Postnummer

I

Postadress

I

c

Bygglov
☐ Bygglov har sökts
☐ Bygglov har inte sökts
c

Särskilda skäl för dispens
☐ 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 kan inte 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 intresse
Inom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-området)

☐ Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden
☐ Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

Bifogade handlingar
Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensen omfattning. Önskad tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjer
där allmänheten har tillträde (minimum 25 meter) ska markeras.
☐ Registerkarta (1:10 000)

☐ Nybyggnadskarta (1:400)

☐ Annan karta/situationsplan (1:400)

☐ Verksamhetsbeskrivning
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Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Information
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling hos kommunen enligt GDPR och kommer att användas för
handläggning av ditt ärende. Då uppgifterna ingår i handling hos myndighet som är allmän kan uppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten i de fall
uppgifterna inte omfattas av Sekretesslagen. Om du vill ha ytterligare upplysningar om hur dina personuppgifter används eller om du vill begära rättelse av
uppgifterna ombedes du att kontakta kommunen, tel. 08-591 260 00(vxl).
Förenklad delgivning
Istället för mottagningsbevis kan beslut i ärendet komma att delges med förenklad delgivning enligt 22-23 §§ delgivningslagen (2010:1932). För mer
information se https://www.sigtuna.se/forenkladdelgivning.

Underskrift
Sökandes underskrift*

Medsökandes underskrift*

Namnförtydligande*

Namnförtydligande*

