Ansökan om
förhandsbesked/Strandskyddsdispens
Stadsarkitektkontoret
Box 205, 178 23 Ekerö

Datum__________

tel vxl 08-12457100
Förhandsbesked

Strandskyddsdispens (se baksida)

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens namn

Organisations-/Personnummer

Adress

Tel dagtid (även riktnr)

Postnummer o postadress

Tel bostaden (även riktnr)

E-post

Fax

Uppgifter om planerad byggnad
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Lokal

Annat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antal tomtplatser ______

Avstyckning avses ske

Finns farbar väg/vändplan för renhållningsfordon?

Ja

Fastighetsarea ca m2

per tomt

Nej

Sanitär anläggning
Avlopp
VA-anläggning (kommunalt)
Annat system för vatten och avlopp

VA-anläggning (enskilt)

Gemensamhetsanläggning

Bilagda handlingar
Utdrag ur karta med uppgift om befintliga och/eller
planerade byggnader på fastigheten

Annan bilaga

Övriga upplysningar, t ex eventuella yttranden

Allmänt om förhandsbesked
Förhandsbesked kan du söka om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga på din
fastighet. I prövning av förhandsbeskedet utreds även t ex om enskilt avlopp kan lösas inom fastigheten, detta
hanteras av miljönämnden. Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Utformning, storlek och
exakt placering hanteras i bygglovskedet. Beslut om förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från beslutet har vunnit laga kraft, därefter upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får
ej påbörjas innan bygglov föreligger.
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

_________________________

________________

Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen av personuppgifter görs för
att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen, PUL (1998:204).

Ansökan om strandskyddsdispens
Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya byggnader. Om det finns särskilda
skäl kan man få dispens från strandskyddet. På din ansökan om strandskyddsdispens måste
du förklara vilka av de angivna särskilda skälen som föreligger för just din planerade åtgärd,
skriv på angivna rader nedan vilka skäl som du åberopar.
De särskilda skälen i Miljöbalken får man beakta endast om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Situationsplan: ska vara skalenlig, ingen specifik skala krävs,
förslagsvis 1:500
BYGGNAD typ av byggnad _____________________ storlek _________ antal vån _________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

