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* Obligatorisk uppgift 

 
Fastighet/-er som berörs av åtgärden* 
Fastighetsbeteckning/-ar 

 

 
Sökande*    
Namn 

 
Personnummer 

Adress 

 
Postnummer Postadress 

Telefonnummer 

 
Mobilnummer E-postadress 

 

 
Medsökande 
Namn 
 

Personnummer  

Adress 

 
Postnummer Postadress 

Telefonnummer 

 
Mobilnummer E-postadress 

 

 
Fastighetsägare (om annan än sökande)* 
Namn 

 
Adress 

 
Postnummer Postadress 

Telefonnummer 

 
Mobilnummer E-postadress 

 
 

Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd 
 

 

Ja   

 

Nej   

Faktureringsadress, inkl namn  Ev. referens nummer 

Organisations-/personnummer 

 
Typ av åtgärd* 
Byggnad - bifoga ritning 

 
Anläggning/anordning 

Annan åtgärd 

 

 

Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 
7 kap. 18 b § miljöbalken 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information hittar du på 
Ystads kommuns hemsida: http://www.ystad.se 

 

http://www.ystad.se/
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Beskrivning av åtgärderna*   (Om utrymmet inte räcker, bifoga ytterligare sida) 

När ska åtgärden utföras (datum eller tidsperiod): 
 
 
 
 
Måttangivelser: 

 
Särskilda skäl som åberopas enligt miljöbalken 7 kap 18 c §* 

 

 
Nuvarande markanvändning* 

 

 
Areal som berörs* 

 

 
Beskrivning av området 
Vegetation, djurliv, friluftsliv m.m. 
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Kompletterande uppgifter 
T.ex. åtgärder för att förebygga skada/-or, kompensationsåtgärder 

 

 
Till ansökan ska bifogas ritning och tydlig/-a karta/-or* 
 

• Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels mer detaljerat 
Ange koordinat/-er (i koordinatsystem SWEREF 991330) 

 

• Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, 
storlek/-yta och eventuell påverkan på natur- och kulturvärden 

 

• Skallinje och norrpil ska anges på kartan 
 

• Foto över området får gärna bifogas för att underlätta Myndighetsnämndens 
handläggning 

 
Underskrift* 
Ort och datum 

 
Sökandens namnunderskrift 

 
Namnförtydligande 

 
 
Ort och datum 

 
Medsökandens namnunderskrift 

 
Namnförtydligande 

 
 
Information om strandskyddsbestämmelserna finns på kommunens hemsida www.ystad.se, på 
Länsstyrelsens hemsida www.m.lst.se eller på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon exp. Telefax E-postadress Hemsida 

 

YSTADS KOMMUN Tobaksgatan11 0411-57 7230 0411-19043 sam@ystad.se www.ystad.se 
Samhällsbyggnad 

271 80  YSTAD 

http://www.naturvardsverket.se/
mailto:sam@ystad.se
http://www.ystad.se/
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