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Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane  

under rubriken ”Djur och Natur” eller på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se  under 

rubriken ”arbete med naturvård/skydd och värdefull natur/sjöar och vattendrag/strandskydd. 

 
 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefon Mobiltelefon E-post 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Privat Företag 

 

Medsökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefon Mobiltelefon E-post 

 

Ansökan avser 
Ändring eller uppförande av byggnad (byggnadstyp) Upp-/utförande av anläggning/anordning 

Annan åtgärd 

 

Nuvarande markanvändning Areal som berörs 
 Markområde ha 

 Vattenområde ha 

 

  

Ansökan om dispens från strandskydd 

enligt 7 kap 18 § miljöbalken 

 

Ansökan skickas till: 

Tomelilla kommun  

Byggnadsnämnden  

273 80 TOMELILLA 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.naturvardsverket.se/
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Beskrivning av planerad/e åtgärd/-er 
 

 

 

Särskilda skäl som åberopas för dispensen 
 

 

 

Beskrivning av området (Vegetation, djurliv, friluftsliv osv.) 

 

 

 

Om jordbruksmark berörs 
Erhålls miljö- eller kulturmiljöstöd för berört område Nej Ja, kundnummer 

 

Kompletterande uppgifter (t.ex. åtgärder för att förebygga skada/-or, kompensationsåtgärder) 

 

 

 

Till ansökan skall bifogas ritning och tydliga kartor 

 som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels detaljerat 

 som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta 

och åtgärdens eventuella påverkan på natur/kulturvärden 

Skallinje och norrpil skall anges på kartorna 

Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen 
 

Underskrift Ort och datum……………………………………… 
Sökandes namnunderskrift Namnförtydligande 

Medsökandes namnunderskrift Namnförtydligande 

 

Byggnadsnämnden tar inom ramen för myndighetsutövning och rättslig förpliktelse emot personuppgifter om dig (ditt namn 

och/eller personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning med mera). Vi sparar och behandlar dem när vi handlägger 

ansökan/anmälan enligt plan- och bygglagen. 

 

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och följer gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Dina uppgifter 

sparas enligt gällande registerlagar och kommunens dokumenthanteringsplaner. Uppgifterna kan komma att bevaras för all 

framtid. Dina personuppgifter delas med nämndens personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 

med en tredje part. 

 

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelse, överföring eller att vi begränsar 

behandlingen samt göra invändningar. Mer information hittar du på Tomelilla kommuns hemsida. 

Kontakt kommun@tomelilla.se eller 0417-180 00 (vx). Gemensamt dataskyddsombud på Österlen 0414-81 90 00 (vx) eller 

dataskyddsombudet@simrishamn.se. Klagomål skickas till Datainspektionen. 
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