
ANSÖKAN om 

strandskyddsdispens 

version 202109

Fastighet och sökande 

Är sökande ett företag eller privatperson? 

Företag Privatperson 

Har bygglov sökts? 

Ja Nej 

Fastighetsbeteckning(ar): Fastigheters adress: 

Sökandes namn: Person/organisationsnummer: 

Postadress (utdelningsadress, postnr och postort): 

Faktureringsadress (om annan än postadress): 

ID-nummer: 

Tel nr: Mobilnummer: 

E-post:

Ansökan avser 

Byggnad Ny Komplement Tillbyggnad Ändrad användning 

Annat: 

Annan anläggning/anordning ____________________________________________ 

Observera att Länsstyrelsen hanterar alla dispenser angående bryggor.  

Annan åtgärd _________________________________________________________ 

Är åtgärden belägen inom sökandes fastighet? 

Ja Nej/delvis 

Om nej/delvis, ange berörd/berörda fastigheter: 

Postadress 
Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

372 80 Ronneby 

Besöksadress 
Karlshamnsvägen 4 

Telefon 

0457-618000 (vxl) 

E-mail 

mbf@ronneby.se 

Webbplats 

www.ronneby.se 

mailto:mbf@ronneby.se
http://www.ronneby.se/


Se särskilda skäl för att få dispens från strandskyddsföreskrifterna Miljöbalken 7 kap 18c §. Inom ett område som en 
kommun har pekat ut som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man även använda de särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d §. 

Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader, befintlig tomtplats mm): 

Beskrivning av åtgärden, ex storlek (BYA), material, placering, behov att gräva och fylla ut: 

Ange särskilda skäl för strandskyddsdispens: 

Till ansökan ska bifogas följande: 

• Skalenlig situationsplan över åtgärden (lämplig skala

är 1:1 000 eller 1:2 000).

• Översiktskarta (lämplig skala är 1:10 000).

• Karta med önskad tomtplats markerad. Norrpil och

skalangivelse ska finnas.

Komplettera gärna med fotografier över platsen 

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen du lämnar 

får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka ansökan till: 

Ronneby kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

372 80 Ronneby 
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