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ANSÖKAN OM 
STRANDSKYDDSDISPENS 
Enligt 7 kapitlet miljöbalken 

Sökande 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Förvaltningsnr/ansvar om kommunal förv. 
 

Postnummer och ort Telefon dagtid 

E-post Mobilnummer 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Telefon 

Adress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning 

Ansökan avser 
 Byggnad  nytt bostadshus 

 gäststuga 

 komplementbyggnad (till exempel garage, förråd) 

 annat 
 Brygga  Utökning av befintlig 

 ny 

 annat 

 Annan anläggning

Beskrivning av åtgärden 

Beskrivning av platsen 
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ANSÖKAN OM 
STRANDSKYDDSDISPENS 
Enligt 7 kapitlet miljöbalken 

Åtgärder för att minimera påverkan på växt- och djurliv samt allemansrättslig tillgång 

Sökandes bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att bevilja ansökan 
 Platsen är redan ianspråktagen t ex genom att det är inom tomtplats (tomten behöver inte vara lika stor som fastigheten) 

 Platsen är avskuren från strandområdet av t ex en väg, järnväg eller bebyggelse 

 Anläggningen som måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område, t ex bryggas      
  (OBS att samlokalisering eftersträvas) 

 Utvidgning av befintlig verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför strandskyddat område t ex industrier, hamnområdet (gäller 
  inte bostäder) 

 Ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området t ex infrastrukturanläggningar eller åtgärder betingade av 
  naturvårdsintresse 

 Etta annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika) 

Bilagaor 
Till ansökan ska kartmaterial bifogas 

 Situationsplan över åtgärden (ange skala) 

 Översiktskarta (ange skala och väderstreck) 

Bifoga gärna fotografier som visar den aktuella platsen, det underlättar handläggningen 

Övriga upplysningar 
Ange övriga bilagor 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
För att kunna handlägga din ansökan behöver Nykvarns kommun spara och behandla dina personuppgifter. Nykvarns kommun använder både personuppgifter 
från din ansökan och i förekommande fall kompletterande uppgifter från andra myndigheter till exempel Trafikverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet.  Vi tillämpar 
vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift 
av allmänt intresse. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för 
ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna 
handlingar. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras enligt lag och bygg-och miljönämndens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan 
dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en 
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning. Alla beslut kommer delges via e-post om möjligt.  Personuppgiftsansvarig är bygg-och 
miljönämnden.Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 
begränsning av dina personuppgifter.  Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555 
0100 00. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Underskrift 
Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Blanketten sänds till: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn 
Avgift: Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
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