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 LEXÄV LET

 00 013-2150

ANSÖKAN 

Ansökan om strandskyddsdispens och ansökan om 
dispens/tillstånd inom skyddade områden 
 enligt 7 kap miljöbalken 

Sökande
Namn: 

Adress: 

Postnummer. Ort:

 :nofeletliboM :tetebra nofeleT :meh nofeleT

Fastighet(er) på platsen för åtgärden 
:nummoK :)ra(gninkcetebstehgitsaF

Samtliga fastighetsägares namn och adresser (om annat än sökande)

Innehavare av servitut som gäller på platsen (namn och adress)

Typ av åtgärd 
 Byggnad nytt bostadshus 

gäststuga 

komplement byggnad (t.ex. garage, förråd 

annat 

 Brygga utökning av befintlig 

ny 

annat 

 Annan anläggning/anordning  Nämligen: 

 Annan åtgärd  Nämligen: 

VARA KOMMUN
Miljö-  och byggnadsnämnden



VARA KOMMUN  )3( 2 dis 

Beskrivning av åtgärden (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut) 

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader)

Beskrivning av särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna 

Bilagor
Situationsplan (ange skala) 
Översiktskarta (ange skala och väderstreck) 

Frivilligt: fotografier från platsen 

 .....................................................................................................   
Ort och datum 

………………………………………………………     ………………………………………………. 
Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Ansökan skickas till:  
Vara kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
534 81 VARA 

..



VARA KOMMUN  )3( 3 dis 

 
 
 

Information  
Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd  
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga 
för allmänheten samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.  
Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. 
Det kan vara att skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt

 

eller ovanligt djur- och växtliv.  

Strandskyddsbestämmelser  
Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under verksamhetsområde: Naturvård, rubrik

 

Strand-skydd. Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken, 7 kapitlet 13-18 h §§.  

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens
Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga 
byggnader eller påbörja förberedelsearbeten. 
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