
 

 Ansökan om dispens från strandskydd 
Miljö- och byggnadskontoret  Se anvisningar på nästa sida 
 Information: www.strandskyddsdelegationen.se 
 

Fastighet, sökande och kontaktperson 
Fastighetsbeteckning (1) Fastighetens gatuadress (1) 

  
Sökandens namn (2) Person-/organisationsnummer (2) Telefon dagtid (2) 
   
Gatu- eller boxadress (2) Postnummer och ort (2) Telefon mobil (2) 

   
E-post till sökanden (3) 
 

Faktureringsadress, projektnummer, referenskod etc., ska alltid fyllas i (4) 
  

Kontaktperson, om sökanden är juridisk person, namn (5) Telefon dagtid Telefon mobil 
   
E-post till kontaktpersonen 
 

 

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 

 Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet. Utvidgningen kan inte ske utanför området 

 Åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

 
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (detta skäl kan 
åberopas endast vid mycket speciella omständigheter eller situationer). 

Motivering till valda skäl ovan 

 

Hur påverkas naturmiljön och allmänhetens tillgång till stranden av den tänkta åtgärden? 

 

Kommer några skyddsåtgärder att göras för att minska eventuell påverkan på naturmiljön? 

 

 

Handlingar som bifogas 6 
 Situationsplan  Skiss/ritning  Fotografier  Beskrivning 

 Annat: 
 

Underskrift av sökanden 7 

Ansökan från en juridisk person ska undertecknas av behörig firmatecknare. 
 
  
Datum  

  
Underskrift Namnförtydligande 



 

För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att vi har fått en fullständigt ifylld blankett
och kompletta handlingar.

Ansökan skickas med vanlig post till Sollentuna kommun, miljö- och byggnadskontoret,
191 86 Sollentuna eller via e-post till mbn@sollentuna.se.

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Undertecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens
ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk. 

Anvisningar 
1. Fastighetsbeteckningen ska avse den plats där åtgärden ska utföras. Kontrollera att 

fastighetsbeteckningen och gatuadressen är korrekta. 

2. Sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress och 
telefonnummer där du säkrast kan nås. 

3. En e-postadress underlättar vår kommunikation och vi kommer då att skicka beslutet till 
sökandens e-postadress. 

4. En korrekt och fullständig faktureringsadress krävs. Om den är densamma som 
sökandens postadress, skriv ”Sökanden”. Ange i förekommande fall även internt 
projektnummer, konto eller annan egen referensuppgift. 

5. Om sökanden är en juridisk person ska en fysisk person som har rätt att företräda 
företaget anges. 

6. Alla handlingar ska tydligt redovisa åtgärdens plats, innehåll, konstruktion och 
omfattning (storlek). 

På situationsplanen ska tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjen där 
allmänheten har tillträde (minimum 25 meter) ritas in. 

Underlag för situationsplan kan beställas hos mät- och kartenheten hos miljö- och 
byggnadskontoret. Beställ ett utdrag ur baskartan för den aktuella fastigheten eller 
platsen. 

Beställning av baskarta kan göras på dessa sätt: 
Via e-tjänst: www.sollentuna.se/e-tjanster  
Via e-post: mbn@sollentuna.se 
Per telefon: 08-579 210 00 

Ett utdrag i PDF-format kostar ingenting och i digitalt format (dwg) för CAD kostar det 
cirka 700 kronor för en normal villafastighet. 

7. Observera att det är sökanden och ingen annan som ska underteckna ansökan. 
Fullmakt ska alltid skickas in om sökanden är en juridisk person. 

 

Om det du vill göra kräver bygglov eller att du lämnar in en anmälan till kommunen så bör
det göras efter det att du har fått dispens.
En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom
miljöbalkens (1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på https://
www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/

Information om strandskydd finns på Strandskyddsdelegationens webbplats
www.strandskyddsdelegationen.se.

Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta kommunens
kontaktcenter telefon 08-579 210 00 eller skicka e-post till mbn@sollentuna.se.
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