Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Ansökan om dispens från bestämmelserna om
strandskydd (Miljöbalken 7 kap 13-17 §§)

Sökande
Namn

Telefon

Adress

E-post

Postnummer

Postort

Ansökan avser
Fastighet(er) på platsen för åtgärden
Fastighetsbeteckning(ar)

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annan än sökande)

Typ av åtgärd
Brygga

utökning av befintlig

annat

ny

Byggnad

komplementbyggnad (ex garage, förråd)

gäststuga

nytt bostadshus

annat

Annan anläggning/anordning/åtgärd:

Beskrivning av åtgärden (exempelvis storlek, material, placering, behov att gräva, fylla ut)

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader)

Särskilda skäl
De särskilda skäl som finns för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna (Miljöbalken 7 kap § 18 c)

Skicka med detta
Situationsplan över åtgärden (ange skala)
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Frivilligt: fotografier från platsen

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut ifylld ansökan, skriv under den och skicka till:
Hagfors kommun
Miljö och byggavdelningen
683 80 Hagfors
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Information
Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd:
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten samt att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd
sedan 1950-talet. Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. Det kan
vara att skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt eller ovanligt djur- och växtliv.

Strandskyddsbestämmelser
Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se.
Du är alltid välkommen att kontakta oss som arbetar med strandskydd. Strandskyddsbestämmelserna finns i
Miljöbalken, 7 kapitlet §§ 13-18.

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja
förberedelsearbeten.

Ansökningsavgift
En ansökningsavgift tas ut för hantering av ansökan om strandskyddsdispens enligt kommunal taxa. Om du
vill bygga en brygga behandlas din ansökan även som anmälan om vattenverksamhet. En sådan anmälan
ska ställas till Länsstyrelsen.

Betalning
Vi skickar ett inbetalningskort till dig så snart ärendet handlagts.

Särskilda skäl
För att ha en möjlighet att få en dispens krävs särskilda skäl. Nedan anges vilka skäl som kan finnas enligt
miljöbalkens 7 kapitel § 18 c om området som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
En dispens får inte motverka syftet med strandskyddsreglerna. I så fall krävs särskilda skäl.

