Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Ansöka om strandskyddsdispens
Söka dispens
Strandskyddet är ett starkt allmänt intresse men du har möjlighet att söka dispens. Dispens kan sökas
via e-tjänst som du hittar i högermarginalen. Möjligheten att ge dispens finns endast om det finns
särskilda skäl för det du vill göra. Ta först reda på om det du vill göra kräver dispens och därefter kan
du ansöka.

Särskilda skäl
Vill du söka dispens bör du hänvisa till något av nedanstående samt motivera på vilket sätt skälet är
tillämpbart. Bifoga även ritningar och bilder samt annan väsentlig information i ditt ärende.
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.

Motivera din ansökan
Även om du anser att det föreligger särskilda skäl för din åtgärd är det bra om du beskriver på vilket
något eller några av de särskilda skälen ovan föreligger. Kom ihåg att strandskyddslagstiftningen är en
förbudslagstiftning och att få dispens är inte en självklarhet. Om du exempelvis anser att platsen redan
tagits i anspråk på ett sätt så att den saknar betydelse för strandskyddets syften behöver du beskriva på
vilket sätt platsen är ianspråktagen (genom vad för byggnader, anläggningar, anordningar eller
liknande) samt varför platsen inte har någon betydelse för strandskyddets syften. Du bör även
dokumentera med bilder eller text om du har sådant.
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