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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress

Sökande
Namn

Personnummer eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej
Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Ombud
Namn

Personnummer eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Planerad åtgärd som gäller en byggnad
Nytt bostadshus
Komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, gäststuga)
Ersättningsbyggnad (till exempel vid brand eller rivning)
Ändra byggnadens användning
Annat:

Planerad åtgärd som gäller en brygga
Ny brygga
Utökning av befintlig brygga
Ersätta befintlig brygga
Annat:

Planerad åtgärd som gäller en annan anläggning, anordning eller åtgärd

Till exempel grävningsarbete eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan.
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Kompletterande information

Storlek, material, placering, grävning, utfyllnad, med mera.

Vilket eller vilka särskilda skäl ska beaktas vid prövning?
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
Området är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Platsens allemansrättsliga tillgång och livsvillkoren för djur- och växtlivet inom strandområdet

Beskriv den allemansrättsliga tillgången till strandområdet och hur åtgärden påverkar befintliga förhållanden. Beskriv mark- och
vattenområdets natur/biotop och eventuellt förekommande hotade arter samt hur åtgärden påverkar befintliga förhållanden.

Att bifoga
Översiktskarta som är skalenlig (anpassad för åtgärden, till exempel 5000)
Situationsplan som är skalenlig (anpassad för åtgärden, till exempel 1000)
Föreslagen tomtplatsavgränsning
Fotografier (frivilligt)

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Avgift
Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om strandskyddsdispens.
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
ansökan om strandskyddsdispens.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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