
  ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 

1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Sökandens namn Person/Org.nr. 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Telefon 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Mobilnummer 

E-postadress

2. Ansökan avser

  Helt ny byggnad  Ändrad användning     Parkeringsplats   Brygga     Åtgärder i vattenområde    Markarbeten 

Annat/beskrivning:....................................................................................................................................................................................... 
 
3. Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

  En- och tvåbostadshus  Fritidshus  Flerbostadshus        Komplementbyggnad    Industribyggnad   
  Kontorshus        Affärshus   Hotell/Restaurang 

Byggnadsarea ca ………....... m2       ………………. våning/våningar  

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:………………………………………………………………………………………………………… 

4. Särskilda skäl (obligatorisk uppgift)

1.  Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

2.   En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

3.   Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.  

4.   Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.  

5.   Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

6. Området behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse.

Allmänt/angeläget intresse är:……………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Inom område för landsbygdutveckling:

Byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till landsbygdsutveckling.

eller 

Bostadshus i anslutning till befintligt bostadshus.

5. Bifogade handlingar (ritningarna ska vara fackmässigt utförda och i lämplig skala)

  Situationsplan (tomtkarta över platsen)   Planritningar (om en byggnad ändrar användning) 

  Tomtplatsavgränsning (måttsatt skiss på typ av avgränsning)   Beskrivning av allmänt/angeläget intresse 

Annat:......................................................................................................................................................................................................... 
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta 
del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.
Avgift
Avgift: 7 242 kronor enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

………………………………………………… 
Datum 

………………………………………………..  …………………………………………………... 
Sökandens underskrift  Namnförtydligande 

POSTADRESS 
341 83  Ljungby 

BESÖKSADRESS 
Olofsgatan 9 

TELEFON 
0372-78 90 00 

ORG NR 
212000-0670 

BANKGIRO 
156-0879

E-POST
miljo.byggnamnden@ljungby.se 

WEBBPLATS 
www.ljungby.se 

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 LJUNGBY 



Råd och viktig information 

Vilka handlingar behövs till ansökan om strandskyddsdispens?  
Det underlag som vanligtvis behövs till en ansökan om strandskyddsdispens är: 

• Situationsplan i skala 1:500 där tänkt byggnation/annan åtgärd samt tomtplatsavgränsning
är inritad med mått till fastighetsgränser.

• Skiss över planerad typ av tomtplatsavgränsning, exempel staket/mur etc.
• Kortfattad beskrivning av ärendet.
• Eventuellt vatten och avlopp ska redovisas på situationsplanen.
• Planerad tillfartsväg till tomten ska redovisas på situationsplanen.

Underlaget ska vara fackmässigt utfört och skalenligt.  
Bifoga gärna ritningar/skisser eller foton på husförslag samt även på befintlig byggnad/plats. 

Den aktuella platsen kommer besökas av miljö- och byggförvaltningen i samband med handläggningen. 
Aktuell åtgärd bör därför tydligt markeras i fält med exempelvis käppar. 

Anvisningar till blanketten 
1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning: Ange fastighetsbeteckningen, exempelvis Dragaryd 1:23. Den framgår t.ex. av lagfarten på fastigheten.
Fastighetsägare om annan än sökande: Namn på fastighetsägare bör anges om den som är sökande/byggherre inte äger
fastigheten för att underlätta handläggningen av ärendet.
Om ett företag är sökande ska dessutom alltid namn på en kontaktperson anges.

2. Ansökan avser
Ange de alternativ som beskriver de åtgärder som ska utföras.

3. Byggnadstyp
Om ansökan avser en byggnad anges här vilken typ av byggnad ansökan avser
samt byggnadens storlek.

4. Särskilda skäl
För att en strandskyddsdispens ska kunna ges ska två förutsättningar vara uppfyllda.
Det ska finnas så kallade särskilda skäl samt att syftet med strandskyddet inte påverkas,
det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens
tillgång till strandområden inte försämras. Exempel på tomtplatsavgränsning  

(bilden är inte skalenlig) 
Ange det skäl som stämmer bäst in på den åtgärd som du ansöker 
om strandskyddsdispens för, fler än ett skäl kan anges. 
På www.ljungby.se finns mer information kring de olika skälen. 

5. Bifogade handlingar
Ange vilka handlingar som medföljer ansökan.

Sökandens underskrift 
Sökandens underskrift måste finnas för att ärendet ska registreras.  
Texta alltid namnförtydligande.  
Den som skriver under som sökande är ansvarig för att avgiften betalas. 

Exempel på situationsplan (bilden är inte skalenlig)
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