ANSÖKAN OM DISPENS
FRÅN STRANDSKYDDET

Samtliga uppgifter behöver fyllas
i för att handläggning av ansökan
skall kunna påbörjas. För att ansökan ska bli komplett kan kompletteringar komma att begäras in.

Ankomststämpel

Datum

Sökande
Organisations-/personnummer

Sökandes namn
Telefon dagtid

Skyddad identitet

E-postadress

Mobilnummer

Sökandes postadress (box/gata, postnummer, ort)
Fakturaadress (inklusive eventuella referensnummer/projektnummer med mera)

E-faktura/ID-nr

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Organisations-/personnummer

Fastighetsägarens namn
Telefon dagtid

Skyddad identitet

E-postadress

Mobilnummer

Sökandes postadress (box/gata, postnummer, ort)

Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sammanlagd areal av markområde som berörs

Byggnadsnummer/Husbeteckning

Sammanlagd areal av vattenområde som berörs

Nuvarande markanvändning

Planerad byggnadstyp eller åtgärd
Byggnad

Anläggning/anordning
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Annan åtgärd

Samtliga uppgifter behöver fyllas
i för att handläggning av ansökan
skall kunna påbörjas. För att ansökan ska bli komplett kan kompletteringar komma att begäras in.

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning sökande

Namnteckning fastighetsägare
(om annan än sökande)

Namnförtydligande sökande

Namnförtydligande fastighetsägare
(om annan än sökande)

Om fastigheten har flera lagfarna ägare bör samtliga skriva under ansökan för att undvika förlängd handläggning.

Med ansökan ska följande beskrivningar och handlingar bifogas:
•
•

Beskrivning av åtgärden i text och bild.

•
•

De särskilda skäl enligt 7 kap 18 c–d §§ miljöbalken som åberopas.

•

Placering och principiell utformning av byggnader och anläggningar på karta, nuläge och framtid. Principritningar i
skala 1:200. Ange även vilka ytor som idag är öppna utan vegetation och i vilken omfattning borttagning av vegetation
kommer att utföras. Komplettera gärna din ansökan med förtydligande fotografier och figurer och kartor som kan förbättra
beslutsunderlaget.

Beskrivning av påverkan på strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen idag, respektive efter
planerade åtgärder samt påverkan på växt- och djurlivet skall beskrivas noggrant och detaljerat.
Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som visar tomplatsavgränsning, tänkt åtgärd och området som avses att tas i
anspråk, samt område där allemansrätten släcks ut. Det är viktigt att en sådan omfattning och skala väljs så att det går att
bedöma åtgärdens läge i förhållande till strandlinjen och omgivande fastigheter. Skalstock och norrpil ska redovisas.

Ansökan skickas till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund eller lämnas på kommunhuset på Brotorget 1 i Lund.
Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Avgift debiteras även då ansökan återkallas eller
avslås eller då ärendet avskrivs av annat skäl.
Genom att underteckna blanketten medger du också att byggnadsnämnden i Lunds kommun behandlar ifyllda
personuppgifter vid prövningen av din ansökan. Läs mer på lund.se/gdpr.
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