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Har du frågor?
Miljö- och byggavdelningen
Telefon: 0271-570 00
miljo-bygg@ovanaker.se

Skickas till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Eller till: miljo-bygg@ovanaker.se

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Mobil

E-postadress

Ansökan avser
Nytt bostadshus

Tillbyggnad bostadshus*

Gäststuga

Komplementbyggnad (t.ex. garage, carport, förråd)

Nytt fritidshus

Tillbyggnad fritidshus*

Brygga

Båthus

Väg

Parkering

Schaktning/fyllning

Upplag

Vindkraftverk

Transformation

Ändrad användning från: ______________ till: _________________

Annan byggnad/anläggning: ____________________

* Tillbyggnader kräver inte alltid strandskyddsdispens, kontakta miljö- och byggavdelningen

Bifogade handlingar
Situationsplan i skala 1:500 eller 1:000, två ex.

Plan- och fasadritningar i skala 1:100, två ex.

Sektionsritning i skala 1:100

UTDELNINGSADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBB

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se
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För att få strandskyddsdispens krävs minst ett särkskilt
skäl*
Marken är redan i anspråktagen på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften

Motivering:

Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet
Jag behöver utvidga en pågående verksamhet inom
strandskyddsområdet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför strandskyddsområdet
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse
Området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS)
* Strandskyddsdispens kan endast ges under förutsättning att det finns ett särskilt skäl och att syftet med strandskyddet
inte motverkas. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillträde till strandområdet och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Det skyddade strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandkant både upp på
land och ut i vatten. Strandskyddet finns reglerat i 7 kap Miljöbalken (1998:808).

Övriga upplysningar eller beskrivning av planerad åtgärd

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga
ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig
förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga
ditt ärende. De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna kommer inte att föras över
till tredje land. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt
ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma
bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För
information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00
(vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första
hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
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