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Ansökan om strandskyddsdispens
Dispensen avser
Ange typ
Byggnad
Anläggning
Anordning eller annan åtgärd

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Bygglov har sökts

Fastighetens adress

Ja

Nej

Sökande
Organisations- eller Personnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon 1

Telefon 1

E-post

Skäl för dispens
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan
Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus
Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Bilagor
Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning (Ange vilken karta som används)
Registerkarta (1:10 000)

Nybyggnadskarta (1:400)

Annan karta/situationsplan (1:400)

Önskad tomtplatsavgränsningen ska markeras på karta (översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Tomtplatsavgränsningen inritad
Övrig upplysning
Fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde har markerats (minimum 25 meter)
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Ansökan om strandskyddsdispens
Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post

Ja

Nej

Godkänner du/ni kommunikation via sms

Ja

Nej

De personuppgifter du lämnat behandlas av Götene kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt
handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter:
www.gotene.se/personuppgifter

Underskrift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Ort

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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