
ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 
Enligt 7 kap 18 § miljöbalken

Bygg & Miljö 

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se 

Skickas till: 
Hörby kommun 
Bygg & Miljö 
242 80 HÖRBY 

Sökande 
Namn: Organisationsnummer/Personnummer:

Adress, postnummer och ort: 

Telefon dagtid: 

E-post:

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägare (om annan än sökande). 
Namn: 

Organisationsnummer: Telefon dagtid: 

Uppdragsgivare 
Företag: Uppdragsgivare är densamma som sökande: 

Ja Nej 
Organisationsnummer/Personnummer: 

Adress, postnummer och ort: 

Telefon dagtid: 

E-post:



 

   

  
  

  

   
 

 

Särskilda skäl som åberopas 
Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. Ange vilket eller vilka av de sex särskilda 
skälen enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §, som åberopas. Se informationsblad angående dispens. 
1.     2.     3.     4.     5.     6.  

 
Typ av åtgärd 

Byggnad: 
 
 

Anläggning/anordning: 
 
 

Annan åtgärd (exemplifiera vad denna är): 
 
 

 

Beskrivning av planerad åtgärd 
Beskriv hur verksamheten eller åtgärden ska genomföras. Ange t.ex. tomtplatsavgränsning, schaktdjup, 
schaktbredd, Ange även syftet med verksamheten och/eller åtgärden. Vilka förebyggande åtgärder vidtas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beskrivning av området 
Vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning m.m.  
 
 
 
 
 
 

 

Areal som berörs (anges i m²) 
Markområde: 
 
 

Vattenområde: 
 
 

 
  



 

   

  
  

  

   
 

 

Alternativ lokalisering 
Finns det alternativ lokalisering? Innefattar ansökan vägdragning? Har undersökning genomförts om det 
finns alternativ lokalisering, alternativ vägdragning? Varför har dessa förkastats? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vattendrag eller sjö 
Vattendrag eller sjö som berörs? Hur kommer sjön eller vattendraget påverkas? Vilka skyddsåtgärder 
kommer att göras? 
 
 
 
 
 
 

 

Kompletterande uppgifter 
Planerad tidpunkt när åtgärden ska påbörjas och avslutas, kompensationsåtgärder, åtgärder för att 
förebygga skada/or 
 
 
 
 
 
 

 

Till ansökan skall bifogas ritning och tydliga kartor  

 Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels mer detaljerat 

 Som visar den planerade åtgärdens omfattning 

 Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/-yta och ev. 

påverkan på natur/kulturvärden  

 Skallinje och norrpil måste anges på kartan 

 Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggning 

 
  



Avgift 
Avgift för prövning av anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby 
kommun.  

Information enligt dataskyddsförordningen  
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om 
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. 

Information om delgivning av beslut 
I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått 
uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att 
handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi 
skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses 
delgiven.  

Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller 
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. 
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast. 

Underskrift av sökande 

Namnteckning Namnförtydligande 

Datum:
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