Ansökan om dispens från strandskydd
Piteå kommun
Fysisk planering
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Sökande
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer/Organisationsnummer*

Adress*
Telefon

Postnummer*

Ort*

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Fakturamottagare

Personnummer/organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Uppgifter om fastighet där åtgärder ska utföras
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Planerad åtgärd
Byggnader

Övriga åtgärder och anläggningar

Ny byggnad
Tillbyggnad

Brygga, strandskoning, kaj etc.
Pir, utfyllnad

Ersättningsbyggnad

Muddring, schaktning, grävning etc.

Ändrad användning

Deponering (uppläggning) av muddermassor

Annat. Ange vad:

Nedläggning av kabel, ledning, rör, trumma etc.
Annat. Ange vad:

Beskrivning av åtgärden och platsen
Precisera och beskriv vilken typ av byggnad, anläggning eller åtgärd det handlar om

Beskriv syftet med planerad åtgärd, t ex. funktion, ändamålet med byggnaden/anläggningen

Beskriv storlek/omfattning av planerad åtgärd t.ex. byggnadens area, anläggningens längd, bredd, höjd/djup, dimension eller liknande

Beskriv att byggnad eller anläggning är lagligt ianspråktagen och bifoga dokument som styrker detta.
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Tidpunkt för genomförande
Beskriv hur planerad åtgärd ska genomföras
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Beskriv platsen där planerad åtgärd ska genomföras, t.ex. naturtyp, växtlighet, nuvarande markanvändning, befintliga byggnader/anläggningar

Beskriv konsekvenserna för växt- och djurliv

Beskriv hur allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet påverkas

Markera önskad tomtplatsavgränsning på översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan i skala 1:500

Tomtplatsavgränsning inritad
Fri passage för allmänheten finns vid strandlinje (minimum 25 meter) och är markerad på karta

Ja

Nej

Om nej, motivera varför

Särskilda skäl enligt 7 kap. miljöbalken
För att få strandskyddsdispens krävs att något av följande särskilda skäl uppfylls

Området har redan tagits i anspråk på ett lagligt sätt.
Området är väl avskilt från stranden av väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och där behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat
område (t ex båthus, båthamn, brygga, pir).
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat
område.
Området behövs för att tillgodose ett mycket angeläget allmänt intresse.
Motivering*

Annat som sökts för åtgärden
Ansökan om bygglov

Ja

Nej

Anmälan till Länsstyrelsen

Vattenverksamhet

Ja

Nej

Deponering (uppläggning) muddermassor

Ja

Nej

Handlingar som ska bifogas ansökan
Situationsplan över fastigheten i skala 1:500 med
- alla befintliga byggnader på fastigheten
- placering och storlek på den nya byggnaden eller anläggningen skalenligt inritad
- området som berörs av trädfällning, schaktning eller utfyllnad tydligt markerad
Karta där tomtplatsavgränsning och fri passage längs strandlinjen redovisas.
Om avstyckning är verkställd ska du skicka med en situationsplan/tomtkarta/avstyckningskarta.
Dokument, beslut, gamla kartor eller fotografier som visar att byggnaderna/anläggningen/bryggan är lagligt
ianspråktagen.
Underteckna här
Ort och datum*
Underskrift sökande*

Namnförtydligande

Information
Skicka in din ansökan med kompletta handlingar till fysiskplanering@pitea.se eller via post till Piteå kommun, Fysisk planering, 941 85
Piteå. Obs! Kompletta handlingar resulterar i snabbare handläggning.
För prövning av strandskyddsdispens tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av
uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på
www.pitea.se/personuppgifter.
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