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Ansökan om strandskyddsdispens  
 

Blanketten kan användas för flera åtgärder på 
samma fastighet. Signerad blankett skickas till 
Bygglov- och GIS-enheten via post eller e-post                                        

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: bygglov@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 165411-0 

 

Datum: …………………………………   

                     
Fastighetsbeteckning Personnummer/Organisationsnummer 

Sökande                                         Telefon/Mobil 

Adress (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges) E-post 

Postnummer och ort Om en e-postadress anges kontaktar nämnden sökanden i första 
hand via denna.  

Fakturaadress (om annan än utdelningsadressen) Byggherre om annan än sökande 

Kontaktperson (när sökande är juridisk person/firma/förening – ange namn, telefon/mobil samt e-post i denna ruta) 

 
Sökanden ges fullmakt att företräda mig som (övrig) fastighetsägare i detta ärende (är ni flera ägare, bifoga fullmakt) 

Fastighetsägarens namnteckning Namnförtydligande Personnummer 

 
Ty Särskilt skäl – ange särskilt skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 c§: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ty Åtgärd(er) som ansökan avser: 

 Nybyggnad  Tillbyggnad  Utvändig ändring  Ändrad användning 

 Rivning  Plank  Mur  

 Annat, specificera: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…. 

  

Typ av byggnad som åtgärden avser: 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus           Fritidshus 

 Komplementbyggnad      Brygga 
 

 Annan typ av byggnad/anläggning: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Handlingar som skickas med denna ansökan: 

 Situationsplan  Fasadritning  Planritning  Sektionsritning 

 Fullmakt  Annan bilaga: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Arbete är planerat att påbörjas: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivning av projektet: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

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

 
 
 
 
 

Sökande namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

Allmänt om strandskydd  

Strandskyddets huvudsakliga uppgifter är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.  

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde:  

1. Nya byggnader uppföras  
2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 

om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt,  

3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller  

4. Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  
 

Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges. Vad 
som utgör särskilda skäl framgår av 7 kap 18 c § miljöbalken. 

 
 
 
Information om behandling av dina personuppgifter  
Personuppgiftslagen reglerar hur stadsbyggnadsnämnden får använda dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till 
stadsbyggnadsnämnden i samband med ansökningar etc. används (behandlas) för följande ändamål: handlägga ärenden avseende bygglov m.m., 
ta fram statistik samt att göra kundundersökningar. Stadsbyggnadsnämnden kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer 
som samarbetar med nämnden för de ändamål som anges ovan. Nämnden är också skyldig att lämna ut allmänna offentliga handlingar i vilka 
personuppgifter kan förekomma. I vissa fall kan stadsbyggnadsnämnden komma att hämta uppgifter om dig från kommunens 
fastighetsinformations- eller kommuninvånarregister. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden 
har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i stadsbyggnadsnämndens register. Om du vill få information 
eller begära rättelse i ovanstående fall ska du kontakta Vaxholms stad, stadsbyggnadsnämnden, 185 83 Vaxholm. 
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