
Sid 1(2) Strandskyddsdispens 
Ansökan om dispens från 
strandskydd enligt Miljöbalken 
7 kap 18b § 

Datum Stadsbyggnadsförvaltningen 
Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetens adress Telefon dagtid 

Sökandens namn Organisations-/Personnummer Telefon kvällstid 

Postadress (utdelningsadress) e-post

Postnummer Postort Bygglov är sökt 
☐ Ja ☐ Nej

Strandskyddsdispens söks för 
☐ Bostadshus ☐ Sjöbod ☐ Friggebod ☐ Komplementbyggnad

Annan typ av byggnad 

Befintlig byggnadsarea Tillkommande byggnadsarea 

☐ Flytbrygga ☐ Pålad brygga ☐ Stenkista ☐ Annat

Befintlig area Tillkommande area 

Annat, specificera 

Beskrivning av åtgärd dispens söks för 

Beskrivning av platsen på land 
☐ Asfalt ☐ Grus ☐ Gräsmatta (anlagd) ☐ Äng

☐ Skog ☐ Sand ☐ Berghäll

Annat, specificera 

Beskrivning av platsen i vattnet 
☐ Mjukbotten (sand, dy) ☐ Hårdbotten (klippa, sten)

Växtlighet 

Annat, specificera 



Sid 2(2) 

Karlstads kommun 
Webbplats 
karlstad.se 

E-post
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Samhällsbyggnadshuset 
Gustaf Lovéns gata 30 

Telefon 
054-540 00 00

Fax 
054-18 34 10

Bankgiro 
405-2213

Anmälan skickas till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
eller till Karlstads kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 651 84 Karlstad 

Påverkas allmänhetens tillgänglighet till platsen 
☐ Ja ☐ Nej

Beskrivning 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens som åberopas 
Som särskilda skäl enligt 7 kap. 18c, 18d §§ får följande beaktas för området som dispensen avser. För det aktuella ärendet gäller att 
området/ åtgärden: 

☐ redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

☐ genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

☐ behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

☐ behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Exempel:
infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet.

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Kräver mycket speciella omständigheter som är
mer eller mindre unika till sin karaktär.

☐ är utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, i Karlstads kommuns översiktsplan.

Beskrivning 
Områdets karaktär, värde för friluftslivet, djur- och växtliv samt påverkan på omgivningen 

Bilagor till ansökan 
☐ Karta ☐ Situationsplan ☐ Planritning ☐ Foton ☐ Annat

Övrigt 

Karta (skala 1:500) över fastigheten med sökt åtgärd inritad. 
Fotografier över platsen för sökt åtgärd, gärna digitalt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Information finns tillgänglig på Karlstads 
kommuns hemsida, karlstad.se 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Jag godkänner att all kommunikation och alla beslut skickas digitalt: ☐ Ja ☐ Nej 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan/ansökan.  
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden ”Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse”. 

Det är Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun som är personuppgiftsansvarig för  
uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra  
skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och 
hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter 

http://karlstad.se/
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