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ANSÖKAN om strandskyddsdispens
Sökande*
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare
Fastighetsägares namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Är åtgärden godkänd av fastighetsägaren
Ja

Nej, och i sådana fall ange varför

Strandskyddsdispens söks för
Byggnad

Ny byggnad
Ändrad användning av byggnaden
Tillbyggnad
Annat, ange vad

Typ av byggnad

Bostadshus
Gäststuga
Sjöbod
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Bastu
*Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill Du
begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-380 03

bygg@oxelosund.se

212000-0324
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Komplementbyggnad (t.ex. förråd)
2

Byggnadsarea gällande den sökta åtgärden (m )

2

Byggnadsarea gällande befintlig huvudbyggnad (m )

Brygga

Utökning av befintlig brygga
Ny brygga
Annat, ange vad

Typ av brygga

Pålad brygga
Flytbrygga
Pir
Annat, ange vad

2

2

Eventuell befintlig bryggas area (m )

Sökt bryggas area (m )

Annan anläggning/anordning/åtgärd

Utfyllnad/grävning/schaktning
Strandskoning
Avverkning av träd/buskar
Vassröjning där rötterna grävs upp*
Annat, ange vad

*Anmälningsplikt till Länsstyrelsen föreligger vid vasslåtter

Andra tillstånd som sökts för åtgärden
Bygglov är sökt
Ja

Anmälan om vattenverksamhet* har gjorts till Länsstyrelsen
Nej

Ja

Nej

*Arbeten i vattenområde som t.ex. byggande av pir och muddring kallas
vattenverksamhet.

Beskrivning av åtgärden (t.ex. material, placering, behov av grävning)
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Beskrivning av platsen (nuvarande användning, byggnader m.m)

Djur- och växtlivet
Påverkas djur- och växtlivet av ansökt byggnad/anläggning eller åtgärd?
Ja

Nej

Beskrivning av djur- och växtlivet på aktuell plats

Friluftslivet på aktuell plats
Försämras allmänhetens tillgång till strandområdet av ansökt byggnad/anläggning eller åtgärd?
Ja

Nej

Beskrivning av områdets värden för friluftslivet på aktuell plats
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Särskilda skäl som åberopas
Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften
Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet
Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet och 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 allmänt intresse

Förtydligande av särskilt skäl

Bilagor
Till ansökan skall följande bifogas:
 Översiktskarta
 Situationsplan (Markera önskad tomtplatsavgränsning på kartan)
 Fri passage* vid strandlinjen skall markeras på kartan

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till

Avgift

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet,
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta)
strandskyddsärenden. Strandskyddsärenden kan innefatta ansökan, tillsyn, rådgivning och
fakturering.
Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan eller vid övriga
strandskyddsärenden kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag,
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun,
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Fri passage*
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten skall det alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage
mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna.
Allmän info om strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge
goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller därför generellt strandskydd 100 meter från
strandlinjen, både på land och i vatten. Strandskyddet innebär ett förbud mot att vidta vissa åtgärder
som t.ex. uppförande av nya byggnader, ändrad användning av byggnader, schaktning, utfyllnad
och utföra åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, t.ex. trädfällning. Vill du göra
något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. Om syftet med strandskyddet ej
påverkas samt om det finns särskilda skäl enligt miljöbalken kan dispens från bestämmelserna
lämnas. Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § i
miljöbalken.


Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild
bostad. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt.



Om området är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande och
därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder. Slänter, branter och
höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till
strandskyddets syften.



Anläggningar vid vatten som är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, t.ex.
båthamnar, bryggor, båthus.



Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en
campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en
verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.



Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens
behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för
bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-,
miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.



Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller
mindre unika till sin karaktär.

Specifika villkor för Oxelösund
I Oxelösund gäller generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, förutom vid Djursvik, Basttorp,
Emtnäs, Stjärnholm, Femöre och de större öarna där länsstyrelsen har beslutat om utökat
strandskydd till 300 meter. Inom vissa detaljplanelagda områden i Oxelösund har strandskyddet
upphävts.
I Oxelösund är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyns- och prövningsmyndighet av alla
strandskyddsdispenser förutom inom naturreservatet Fågelskär samt inom Natura 2000-områdena
Femörehuvud, Hasselö-Bergö, södra delen av Furön/Bjurshalsen samt ytterskärgården från
Hävringe-Källskären och västerut där länsstyrelsen i Södermanlands län är tillsyns- och
prövningsmyndighet.
Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet
Ett beslut om dispens från strandskyddet skall alltid sändas till den överprövande myndigheten
länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet börjar gälla tre veckor efter det att beslutet kommit in
till länsstyrelsen, under förutsättning att länsstyrelsen inte beslutar om en överprövning av
dispensbeslutet. Besked om att överprövning sker skall lämnas av länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag då kommunens beslut kommer in till länsstyrelsen.

