
    

  

 

        

   

   
   

   
    

   

   

   
   

   

 

  

                                           

 
    

                                        

 
          

         

        

         

             

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

Sida 1 (2) 

Ansökan  om  strandsskyddsdispens  enligt  7  kapitlet  miljöbalken  

Mer information hittar du på ”Strandskydd” på www.uppsala.se 

1.  Sökande  
Förnamn Efternamn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-postadress Ev. Förvaltningsnummer/Ansvarsnummer 

2.  Fastighetsägare  (om  annan  än  sökanden)  
Förnamn Efternamn Telefon 

Adress Postnummer Ort 

3. Fastighetsbeteckning  

4.  Ansökan  avser  
Byggnad 

nytt bostadshus gäststuga komplementbyggnad (till exempel garage, förråd) annat 

Brygga 

utökning av befintlig ny annat 

Annan anläggning/anordning (till exempel staket, parkeringsplats, ledningsdragning eller skylt) 

Beskriv: 

Annan åtgärd (till exempel muddring, grävning, eller avverkning) 

Beskriv: 

5. Beskrivning  av  åtgärden  
Till exempel omfattning, material, placering, behov att gräva, behov av att fylla ut 

6. Beskrivning  av  platsen  
Till exempel växtlighet, nuvarande markanvändning, befintliga byggnader 
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Ansökan om strandsskyddsdispens enligt 7 kapitlet miljöbalken Sida 2 (2) 

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

tillgång  
Till exempel staket för att tydliggöra gränsen mellan privat/allemansrättslig mark, tidpunkt på året för åtgärd, plats för uppläggning 

massor, placering av byggnad 

8.  Sökandens  bedömning  av  vilka  särskilda  skäl  som  finns  för  att  bevilja  ansökan   

Platsen är redan ianspråktagen till exempel genom att det är inom tomtplats (tomten behöver inte vara lika stor som fastigheten). 

Platsen är avskuren från strandområdet av till exempel en väg, järnväg eller bebyggelse. 

Anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område, till exempel bryggas (OBS att samlokalisering 

eftersträvas). 

Utvidgning av befintlig verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför strandskyddat område till exempel industrier, hamnområden (gäller inte 

bostäder). 

Ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området till exempel infrastrukturanläggningar eller åtgärder betingade av 

naturvårdsintresse. 

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

9.  Bilagor   
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. 

10. Övriga  upplysningar  
Ange övriga bilagor 

11.  Fakturamottagare  
Precisera om det är sökande t ex entreprenör eller fastighetsägare (om det är olika) 

12. Underskrift  
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina 

rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Blanketten  sänds  till  
Miljöförvaltningens e-postadress miljoforvaltningen@uppsala.se eller till postadress Uppsala kommun, 

miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

Avgift  
För handläggning av ansökan tar miljöförvaltningen ut en fast avgift. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Taxan är 

fastställd av kommunfullmäktige och gäller från och med 1 januari 2023. 

Mer information hittar du på ”Strandskydd” på www.uppsala.se 
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