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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST
miljoavdelningen@habo.se 

På den här blanketten kan ansöka om strandskyddsdispens

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka ansökan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Sökande 
Namn Person- eller organisationsnummer 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

E-postadress Telefonnummer/mobilnummer 

Fakturaadress om annan än sökande 
Namn 

Fakturareferens Person- eller organisationsnummer 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

Hur vill du få bekräftelse på mottagen ansökan 
Brev e-post

Fastighet där åtgärd planeras 
Fastighetens adress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökande 

Dispensansökan gäller 
 Ny byggnad  Tillbyggnad 

 Ombyggnad eller fasadändring  Ändrad användning 

 Ny brygga eller ändring av brygga  Anläggning (väg, staket mm) 

 Muddring  Annat: 
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Typ av byggnad 
 Huvudbyggnad  Komplementbyggnad 

 Övrigt: 
 

Åtgärden kommer att kräva 
 Sprängning  Trädfällning  Arbete i vatten 

 Markarbeten specificera  Övrigt specificera 
 
 
 
 
 
 

 

Beskrivning av projektet 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppge vilket särskilt skäl* som föreligger för den planerade åtgärden  
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 

  Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning 

  Området är väl avskilt från stranden, av t.ex. större väg eller järnväg 

  Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten 

  Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet 

  Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
 tillgodoses utanför strandskyddsområdet 

  Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
 

Beskriv hur det särskilda skälet för dispens uppfylls 
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Bilagor 
Till ansökan ska alltid en karta/situationsplan, bifogas för bestämning av dispensens omfattning.  
Situationsplanen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig och lättläst i A3 eller A4 format. Befintliga och 
planerade åtgärder ska redovisas på situationskartan. 

  Registerkarta (1:10 000) 

  Nybyggnadskarta (1:40) 

  Annan karta/situationsplan (1:400) 
 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

 
Information om strandskyddsdispens 

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från 
strandkanten såväl upp på land som ut i vattenområdet. I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som 
regel 300 meter. Strandskyddet gäller på samma sätt i hela landet. 

Strandskyddsdispens krävs när: 
1. Nya byggnader ska uppföras 

 
2. Byggnader, anläggningar eller anordningar uppförs eller ändras på ett sätt som hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått vistats fritt, 
 

3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utförs för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2 punkterna, eller 
 

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

Dispens från strandskyddet ges enbart om det finns ett särskilt skäl enligt miljöbalkens 7 kap 18 c §. Dispens 
medges inte om åtgärden väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter eller är har en avhållande 
effekt på allemansrätten. Om en åtgärd som omfattas av förbuden enligt strandskyddsbestämmelserna utförs 
utan dispens är detta ett miljöbrott som enligt miljöbalken ska anmälas till polis eller åklagare. 

Ansökan – avgift 
Den som vill utföra någon av de åtgärder som är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna (7 kap 15 § 
miljöbalken) har möjlighet att ansöka om dispens hos kommunen. En förutsättning för att bevilja dispens är 
att det finns särskilda skäl. En avgift för prövning av ansökan om dispens tas ut i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutad taxa. Avgiften tas ut även vid avslag. 

Om din fastighet omfattas av strandskyddsbestämmelserna ska du alltid söka dispens från dessa innan du 
lämnar in ansökan för bygglov. 
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*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. 

Platsen är väl avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar 
betydelse för allmänhetens tillgång till stränder, gäller hinder man inte lätt kan ta sig förbi, men gäller inte 
hinder i naturmiljön. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och 
höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets 
syften. 

Anläggningar vid vatten. Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid 
vatten, det kan gälla båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera. Det är dock inte ett giltigt skäl om det inte 
samtidigt bedöms som en nödvändig lokalisering. 

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 
personer med funktionsnedsättning 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. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara 
särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden. 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett dispensskäl, men då måste området ha 
pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §). 

 

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).  

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om 
strandskyddsdispens. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det 
framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för 
hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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