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Ansökan om strandskyddsdispens 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning där åtgärden vidtas 

      
Adress 

      
Postadress 

      

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

            
Adress där sökande är folkbokförd Telefon dagtid 

            
Postadress Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
Fakturaadress, om annan än ovan 

      

Eventuell fakturareferens 

      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Organisations-/personnummer 

            
Postadress Telefon dagtid 

            
E-postadress Telefon kvällstid 

            

Typ av åtgärd 
Brygga 

 Utökning av befintlig brygga  Ny brygga  Övriga åtgärder (brygga) 
 

 Annan anläggning/anordning, vilken       
 

 Annan åtgärd, vilken       
Utförlig beskrivning av åtgärden (exempelvis storlek, placering, behov av att gräva, fylla ut) 
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Beskrivning av platsen (nuvarande naturvärden/naturmiljö) 

      

Särskilda skäl (de särskilda skäl som krävs för att du ska få dispens från skyddsföreskrifterna, se bifogad information på sidan 3)  

      

Detta ska bifogas ansökan 

• Skiss över åtgärden (ange skala) 

• Översiktskarta (ange skala och väderstreck) 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

                  
Underskrift 

 

Observera att avgift tas ut. Mer information gällande avgift finns på hemsidan under miljötaxor. Faktura skickas separat. 

Blanketten skickas till 

Tjörns Kommun 
Miljöavdelningen, 
471 80 Skärhamn 

Vid frågor, kontakta oss gärna 

Telefon: 0304-60 11 48 
E-post: miljo@tjorn.se 
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Strandskyddsbestämmelser 
Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten samt att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 
1950-talet. 

 

Förbud 

Inom ett strandskyddsområde får inte: 

1 nya byggnader uppföras, 

2 byggnader eller byggnaders användning ändras 
eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt, 

3 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Förbuden enligt ovan gäller inte: 

1 byggnader, anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som inte avser att tillgodose 
bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin 
funktion måste finnas eller vidtas inom 
strandskyddsområdet, 

2 verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av 
regeringen, såsom exempelvis kärnteknisk 
verksamhet eller allmän farled, 

3 byggande av allmän väg eller järnväg. 

Särskilda skäl 

Det måste finnas ett särskilt skäl till att få en dispens 
enligt strandskyddsbestämmelserna.  

 

De särskilda skälen är följande: 

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. 

 

Vattenverksamhet 

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär 
arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller 
tillståndspliktig vattenverksamhet. Detta handläggs av 
Länsstyrelsen. 

Naturreservat, Natura 2000-område eller 
liknande 

I vissa fall ska du istället skicka ansökan om 
strandskyddsdispens till Länsstyrelsen. Det gäller när 
platsen du vill ha dispens på ligger i ett naturreservat, 
Natura 2000-område eller något annat skyddat 
område.  

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre 
veckor från det Länsstyrelsen fått del av beslutet. 
Avvakta tiden för överprövningen innan 
verksamheten/åtgärden påbörjas.  

Du har två år på dig att påbörja den åtgärd som du fått 
dispens för. Annars upphör dispensen att gälla. 
Åtgärden ska vara avslutad inom fem år från den dag 
då beslutet vunnit laga kraft. 

Om du inte själv äger fastigheten, försäkra dig om att 
du har markägarens tillstånd. 


