
       Ansökan om 
dispens från strandskydd 

 

Postadress: Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. Besöksadress: Tingsbacka, Storgatan 20. Telefon: 0961-140 00 

Organisationsnr: 212000-2668. Webb: www.arjeplog.se. E-post: kommun@arjeplog.se 

 

 

Sökande                   Fastigheten 
Namn Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Fastighetens adress 

Postnummer och postort Fastighetens postnummer och postort 

E-post Fastighetens lagfarne ägare 

Telefonnummer  
     

Personnummer/Organisationsnummer  

Företagets namn (om sökanden representerar ett företag)  

 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100 meter från 
strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet. Inom den strandskyddade zonen är det 
förbjudet att: uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som 
avhåller allmänheten från att röra sig där, gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer och utföra 
andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärderna är förenliga 
med strandskyddets syften. 
 
Ansökan avser 
Landområdet 

      Nybyggnad       Tillbyggnad 
     Återuppförande      Ändrad användning 

     Parkeringsplats       Utfyllnad 
     Väg      Upplag 

     Annat 
             
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vattenområdet  
      Pålad brygga       Flytbrygga 

      Pir       Muddring 

      Utfyllnad     

      Annat 
 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kryssa i rutan vid utdelningsadress eller vid e-post för att 
välja om ni vill bli kontaktad via vanlig post eller e-post. 
Då ett ombud anlitas ska en fullmakt bifogas i ansökan. 
Vid ansökning från ett företag ska bevis om firmatecknare 
bifogas i ansökan. 
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Platsen och åtgärden 
 
Beskrivning av 
platsen 

 

Påverkas 
allmänhetens 
tillgänglighet till 
platsen? 

 

Lämnas fri passage 
närmast 
strandlinjen? 
 

      

Beskrivning av 
åtgärden 

 

Påverkan på växt- 
och djurlivet 
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Grund för dispens Miljöbalken 1998:808, kapitel 7 ’’Skydd av områden’’ 
     §18c Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

     §18c Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen 

     §18c Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området 

     §18c Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området 

     §18c Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området 

     §18c Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

     §18d Området är utpekat i översiktsplanen som ett område för landsbygdsutveckling (LIS) och byggnaden, 
verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden 

Motivering för hur 
grunden för dispens 
uppfylls 

 

 
 

 

Bilagor (Bilagor markerade med * ska bifogas i ansökan) 

       Situationsplan* (Skala 1:400–500) 
       Foton på platsen 
       Beskrivning av projektet 
       Historik och beskrivning för befintliga byggnad på platsen 
       Annat 
 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Information och upplysningar 

Vid handläggning av ansökan av strandskyddsdispens debiteras en avgift i enlighet med en taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år. 

Kommunen har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Ofta samordnas prövningen av 
strandskyddsdispens med ansökan om till exempel bygglov. För att kunna medge dispens från strandskyddet krävs 
särskilda skäl och dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften. 

Länsstyrelsen ska granska alla beslut om dispens som kommunen har fattat. Länsstyrelsen har rätt att överpröva 
besluten och om de anser att det inte finns förutsättningar för dispens kan länsstyrelsen upphäva dispensen. 

Strandskyddet gäller 

• samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag 
• både i tätort och i glesbygd 
• oavsett vilka naturtyper eller arter som finns 
• 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet. 

 

Vattenverksamhet 
Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla 
åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den. För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast 
göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Mindre omfattande 
vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Det finns också 
vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd. För att få bedriva vattenverksamhet behöver en del 
krav uppfyllas. Du behöver också vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa negativ påverkan på miljön. Gör det 
i god tid innan åtgärderna påbörjas. 

 
 

Genom att ni via e-post, via vanlig post eller att ni lämnar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa 
personuppgifter om er själv. Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert 
ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
 
Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 
 
Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 
 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se Ange i ämnesfältet – Ansökan om strandskyddsdispens 

Underskrifter 
Sökande (och eventuell medsökande)       Ombud (Fullmakt krävs)                                Kontaktperson (Vid företagsansökning)       

Underskrift och datum Underskrift och datum Underskrift och datum 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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