
Lilla Edets kommun Besöksadress:  Järnvägsgatan 12 E-post: miljo@lillaedet.se 
463 80 Lilla Edet Internet: www.lillaedet.se 

Tel:    0520-65 95 00  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Skickas till 
Lilla Edets kommun 
Miljöenheten 
463 80 Lilla Edet 

Sökande 
Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

Dispensen avser 

 Byggnad   Anläggning   Anordning eller annan åtgärd 

Beskrivning och syfte med åtgärden 

Bygglov har sökts:  Ja  Nej  Bygglov avser sökas om strandskyddsdispens medges 

Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften 
Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt 
från området närmast strandlinjen 
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet 
Området behöver tas i anspråk för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför strandskyddsområdet 
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 



Bifogade handlingar 

Handlingar finns bifogade till ansökan om bygglov 
Situationsplan 
Nybyggnadskarta 
Annan karta 
Planritning 
Sektionsritning 
Foto 
Kompletterande beskrivning 
Annan bilaga: ________________________ 

Tomtplatsavgränsning och fri passage 

Önskad tomtplatsavgränsning markerad på karta 
Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde är markerat på karta 

Avgift för ansökan betalas enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgift utgår även om ansökan avslås. 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer 
information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 

För information 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslut. Om kommunen fattar beslut om strandskyddsdispens skickas 
beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen tar upp beslutet till överprövning om det kan antas att det 
inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning 
inom tre veckor efter att kommunen beslutar om eventuell dispens. 

I ett beslut om dispens anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt, ofta i form av en 
tomtplatsavgränsning, eller annars användas för det avsedda ändamålet.  

Ett beslut om dispens får inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnader eller 
anläggningar säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Om åtgärden är vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken (MB) krävs det normalt även en anmälan till 
Länsstyrelsen. Mer information om bestämmelser om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. 

Beslut om strandskyddsdispens kan överklagas av sakägare. 

Du får inte påbörja åtgärderna innan beslut om dispens har vunnit laga kraft. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningen för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Mer information om strandskyddet hittar du 
på lillaedet.se/strandskydd. 
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