Ansökan om dispens
från strandskydd
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken
Ansökan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Uppgifter om fastighet och sökanden
Fastighetsbeteckning:
Sökandens namn:

Person-/organisationsnummer

Adress:
Postnummer:

Postadress:

Telefonnummer (även riktnr):

Fax:

E-post:

Mobil:
Godkänner kommunikation via e-post:
Ja
Nej

Fastighetsägare om annan än sökande:
Kontaktperson:

Telefonnummer:

Uppgifter om planerad åtgärd
Namn på sjö eller vattendrag:
Planerad åtgärd:

Ändamålet med byggnadsföretaget/anläggningen?

Beskriv områdets naturtyp/biotop:

Beskriv konsekvenser för växt- och djurlivet?

Kommer passage- eller vistelsemöjligheter att försämras för allmänheten?

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

1(2)

2(2)

Kryssa för vilket/vilka särskilda skäl ni vill att ansökan prövas utifrån.
Området:
⎕ har redan tagits i anspråk
⎕ avskiljs från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering
⎕ behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
⎕ behövs för att utvidga en pågående verksamhet
⎕ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
⎕ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
Inom LIS-område:
⎕ en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden
⎕ enstaka en- eller tvåbostadshus uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus
Detta är en förkortad version av de särskilda skälen. För att läsa dem i sin helhet finns de i 7 kap 18 c-d §§
miljöbalken.

Handlingar som skall bifogas
Karta med det aktuella området markerat.

Information om ansökan
Alla uppgifter måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas. För handläggning av anmälan utgår en avgift i
enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, person-/organisationsnummer,
telefonnummer och e-postadress
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för
handläggning av ditt ärende
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
Lagringstid - För evigt
Personuppgiftsansvarig - Miljö- och byggnadsnämnden, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan
också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken
Kommunen/Behandling av personuppgifter

Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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