ANSÖKAN
Strandskyddsdispens
Datum:
Kommun och fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Sökandens personnr/org.nr

Sökande

Sökandens e-postadress

Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens telefon

Sökandens mobiltelefon

Kontaktperson om annan än sökande samt vid företag (namn, telefonnummer, e-postadress)

Fakturaadress (om annan än sökanden)

Fakturamottagarens personnr/org.nr (om annat än sökanden)
Fakturareferens

Ansökan avser

(flera rutor kan kryssas i)

På land
Helt ny byggnad

Återuppförande

Ändrad användning

Väg

Parkeringsplats

Utfyllnad

Schaktning

Trädfällning

Pålad brygga

Pir

Muddring

Annat:
I vatten
Flytbrygga
Utfyllnad

Annat:

Beskrivning av mark-/vegetationsförhållanden

(flera rutor kan kryssas i)

På land
Asfalt

Sand/grus

Berghäll

Gräsmatta

Ängs-/hagmark

Åker

Skog

Blött/sankt

Annat:
I vatten
Mjukbotten (sand, dy)

Hårdbotten (stenig, klippa)

Beskrivning av åtgärden

Motiv för åtgärden och val av plats

Var god vänd
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, tel: 0226-64 54 54, e-post: miljo-bygg@avesta.se

Särskilda skäl som åberopas (enligt 7 kap. 18 c och d §§ Miljöbalken) (flera rutor kan kryssas i)
Redan ianspråktagen mark

Platsen avskuren från stranden

Anordning i vattnet, bryggor m.m.

Utvidning av pågående verksamhet

Angeläget allmänt intresse

Annat mycket angeläget intresse

Inom Landsbygdsutvecklingsområde fastställt av kommunen:
Landsbygdsutveckling, t.ex. tursim- eller näringsverksamhet

Bostadshus i anslutning till redan befintligt bostadshus

Konsekvensbeskrivning
Påverkas allmänhetens tillträde till området?
Ja

Nej

Motivera bedömningen:

Beskrivning av den påverkan som åtgärden bedöms ha på djur- och växtliv:

Sökandens underskrift och namnförtydligande

Till ansökan ska det bifogas en detaljerad karta med måttsatt ritning som visar åtgärdens omfattning.
Bifoga gärna fotografi över platsen.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning tar ut en avgift för hantering av ansökan om strandskyddsdispens i enlighet
med beslut av kommunfullmäktiga i respektive kommun. Avgiftens storlek beror på typ av åtgärd samt dess omfattning.

Information om hur Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) finns på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se
Du kan också kontakta Avesta kommuns servicecenter tel. 0226-64 50 00.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, tel: 0226-64 54 54, e-post: miljo-bygg@avesta.se

