
Färgelanda kommun    Besöksadress:  Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda Webbplats: www.fargelanda.se 

Tel:  0528-56 70 00 
Fax:  0528-714 76    

E-post: kommun@fargelanda.se 
1/4 

              Ansökan om strandskyddsdispens 

 Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) 

 Bygglov
Tidigare beviljat bygglov (årtal och ärendenummer) 

Kommer du att söka bygglov för åtgärden du söker strandskyddsdispens för? 
Ja        Nej 

Dispensen avser 
Åtgärd på land: 

Brygga utan vattenkontakt 

Ombyggnad 

Tillbyggnad 

Komplementbyggnad (t.ex. gäststuga,  
garage, friggebod/attefallshus, vedbod) 

Ändrad användning av byggnad 

Återuppförande av byggnad    

Schakt/utfyllnad 

Bro/trumma    

Nedläggning av kabel 

Annat:    

Åtgärd i vatten: 

Pålad brygga  

Flytbrygga 

Pir 

Utfyllnad  

Ändring av brygga: Storlek, utseende, 
placering och funktion   

Annat: 

Anmälan om vattenverksamhet är skickad till 
länsstyrelsen: 

Ja 

Nej 

Åtgärden kommer att kräva: 

Sprängning 

Trädfällning 

Arbete i vatten 

Markarbeten  

Annat: 

Befintlig byggnadsarea m2: Blivande byggnadsarea m2: Byggnadsår, befintlig byggnad/brygga: 

Beskrivning av platsen: 

Vänligen vänd på sidan   
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Beskrivning av åtgärden: 

Åtgärder för att minimera påverkan av växt- och djurliv samt allemansrättslig åtkomst: 

Särskilt skäl 

Uppge vilket särskilt skäl som föreligger för den planerade åtgärden (enligt 7 kap 18 c § miljöbalken).

 Området har lagligt tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
 Området är väl avskilt från stranden av tex järnväg, bebyggelse eller annan exploatering 
 Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat 

område (samlokalisering av bryggor eftersträvas) 
 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte tillgodoses utanför strandskyddat 

område (ej bostäder) 
 Området behöver användas för att tillgodose ett allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat 

område (infrastruktur/naturvård) 
 Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter som 

är mer eller mindre unika) 

Motivera hur din ansökan uppfyller särskilda skäl för din dispens, enligt ikryssat val ovan. 

Sökande – sökande är betalningsansvarig 

Företag Person- eller organisationsnummer 

Namn Telefonnummer 

Adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) 

E-postadress

Kontaktperson om annan än sökande (namn, e-post samt telefonnummer) 

http://www.stenungsund.se/
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Faktureringsadress – om annan än föregående fält 

Kontaktperson Företag 

Adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) 

Mottagarkod/Kundnummer Telefon 

Bifogade handlingar – ritningar ska vara fackmässigt ritade och alla handlingar ska märkas med fastighetsbeteckning

 Situationsplan. - En karta i skala 1:500 – 1:1000 som innehåller fastighetsgränser och byggnader. Rita in planerad 
åtgärd (måttsätt i meter). Markera också önskad tomtplatsanvändning och fri passage vid strandlinjen, där allmänheten har 
tillträde (minst 25 meter)  

 Ritningar på befintligt utseende 
 Fasadritning 
 Planritning 
 Annat: 

Underskrift 
Datum och ort 

Underskrift Namnförtydligande 

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (DSF). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan 
lämnas ut till allmänheten om de inte omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. 

Skicka ansökan till: 

Färgelanda kommun
Plan- och byggenheten
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Avgift 
Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan. Avgiften tas ut även för ansökningar som avvisas 
eller tas tillbaka. Avgiften tar vi ut enligt kommunens timtaxa, som fastställts av kommunfullmäktige (se 
www.fargelanda.se för aktuell taxa). Handläggningen tar olika lång tid och avgiften kan därför bli olika stor. 
Handläggningen går snabbare om du skickar in en komplett ansökan.  

http://www.stenungsund.se/
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Information 

Var går gränsen för strandskydd? 
Strandskydd gäller vid havet och vid sjöar och vattendrag. Strandskyddszonen sträcker sig oftast 100 meter upp 
på land och 100 meter ut i vattnet. Det omfattar även det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen 
beslutat att utvidga zonen för strandskydd till 300 meter ut på land och 300 meter ut i vattnet.  

Innan du fyller i blanketten rekommenderar vi att du läser mer om strandskydd på 
www.fargelanda.se

Anvisningar till blanketten 

Blanketten ska användas för ansökan om strandskyddsdispens. Fyll i de delar av blanketten som är relevanta i din 
ansökan.  

Fastighetsuppgifter 
Ange fastighetsbeteckningen på fastigheten där åtgärden är tänkt. fastighetsbeteckningen består av stadsdel och nummer, 
exempelvis Färgelanda 1:1. Fastighetsbeteckningen framgår till exempel av lagfarten på fastigheten. Om du är osäker kan 
du även kontakta oss. 

Bygglov 
Finns bygglov för den åtgärd du söker dispensen för skriver du i du årtal för bygglovet och bygglovets ärendenummer. 
Har du tänkt att söka bygglov kryssar du i Ja eller Nej. Vissa åtgärder kräver inte bygglov, då kryssar du i Nej.  

Dispensen avser 
Ange vilken typ av åtgärd/byggnad/anläggning ansökan gäller. Sätt kryss i de rutor som beskriver det du ska göra. Du kan 
sätta kryss i flera rutor om du ska göra flera åtgärder. Kryssa i det din ansökan gäller. 
Åtgärd i vatten kräver även anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen i Västra Götaland. Sätt kryss i rutan ”Ja” om 
anmälan är gjord till länsstyrelsen.  
Beskrivning av platsen: ange nuvarande användning, byggnader, stigar, vägar, avstånd till närmaste marina o. dyl. 
Beskrivning av åtgärden: ange storlek, material, placering, behov under arbetet, planerad tidpunkt/tidsåtgång för arbetet o. 
dyl. 
Åtgärder för att minimera påverkan på växt- och djurliv samt allemansrättslig tillgång: ange staket, tidpunkt, uppläggning 
av massor, placering o. dyl. 

Särskilt skäl 
För att du ska få dispens måste det finnas särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl i miljöbalken 7 kap 18c §. Du kan 
bara använda något av dessa skäl för att få dispens. Läs mer på www.fargelanda.se om de olika skälen. Vid alla dispenser 
behöver du lämna en fri passage närmast vattnet. 

Sökande 
Sökande är den som ansöker om strandskyddsdispens. Det kan vara fastighetsägaren eller någon annan, exempelvis 
arkitekten eller det företag som åtagit sig att utföra arbetet. Fakturan ställs till den som står som sökande.  
Sökande ska skriva under ansökan för att ärendet ska registreras. Texta alltid ett namnförtydligande. Den som skriver 
under som sökande är ansvarig för att avgiften betalas. Om vi ska kontakta någon annan än sökande vid frågor ska en 
kontaktperson med namn och telefonnummer dagtid anges.  

Faktureringsadress 
Skriv in faktureringsadress om den inte är densamma som adressen till sökande. Fakturering till annan än sökande godtas 
endast om ni lämnar en fullmakt med ansökan. Fyll i mottagarkod eller kundnummer om du vill att fakturan ska märkas på 
särskilt sätt 

Bifogade handlingar 
Kryssa i rutorna för att ange vilka handlingar som bifogas med ansökan. 

http://www.stenungsund.se/
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