
POSTADRESS  BESÖKSADRESS TELEFON E-POST        WEBB ORGANISATIONSNUMMER

Miljöenheten Stadshuset  08-718 80 00 miljoenheten@nacka.se   www.nacka.se 212000-0167

Nacka kommun Granitvägen 15
131 81 Nacka

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS
Ansökan om dispens från strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 18b §

1 (2)

Namn Personnummer/organisationsnummer*          

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon arbetet (även riktnummer) Mobiltelefon

E-postadress Jag vill bli kontaktad via

Namn Personnummer/organisationsnummer*

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon (även riktnummer) Ansvar/projektnummer/referensnamn

Bostadshus
Beskriv närmare (användning, area etc.):

Komplementbyggnad 
(sjöbod, förråd, bastu etc.)

Beskriv närmare (användning/typ, area etc.)

Ändrad användning 
av byggnad

Beskriv närmare (ny användning etc.)

Brygga
Beskriv närmare (flytbrygga, pålad brygga etc:

Befintlig bryggas area: Sökt bryggas area: Hur ska bryggan förankras (gäller flytbrygga):

Annat syfte
Beskriv närmare:

Har bygglov sökts?

Finns godkännande från markägaren?
(om annan än den sökande)

Fastighetsbeteckning Fastighetens area, m2

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än den sökande):

Brev      E-post Telefon

JA NEJ  

JA NEJ  

Sökande

Faktureringsadress (om annan än den sökande)

Strandskyddsdispens söks för

Uppgifter om fastigheten

*Nacka kommun behöver person- eller organisationsnummer för fakturering. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras för att
kunna hantera dina ärenden på ett säkert och snabbt sätt. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
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Karta, skala 1:400, över fastigheten, med sökt åtgärd utritad FRIVILLIGT: 
(hämta på webbkartan, www.nacka.se, eller beställ från Stadsbyggnadsservice) Fotografier över platsen för sökt åtgärd, gärna digitala

Fasadritning i skala 1:100 Plan- och elevationsritning 
(om ansökan gäller dispens för ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad) (om ansökan gäller strandskyddsdispens för brygga)

2 (2)

Ort och datum

Namnteckning, sökande Namnförtydligande

Underskrift

Avgift
Nacka kommun tar ut avgift per timme för handläggning av ansökningar. Avgiften tas ut även för ansökningar som 
avvisas eller tas tillbaka. Avgiften bygger på en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. För mer information – 
kontakta miljöenheten via tfn 08-718 80 00 eller miljoenheten@nacka.se. Taxan finns på www.nacka.se

Om dina personuppgifter – läs på nästa sida. 
Vi tillämpar förenklad delgivning – läs mer på nästa sida.

Beskriv kortfattat platsens karaktär och vilken/vilka typ av mark som finns (asfalt, gräsmatta, skog, berghäll etc):

Växtlighet, beskriv:

Annat, beskriv:

Beskriv effekterna närmare:

Beskriv:

Beskriv:

Beskriv och motivera de särskilda skäl som finns

Mjukbotten (sand, dy)        Hårdbotten (klippa, sten) 

JA       NEJ 

Sprängning      Trädfällning     Arbete i vatten 

Markarbeten

Annat

JA       NEJ 

Beskrivning av platsen på land

Beskrivning av platsen i vattnet

Påverkas allmänhetens tillgänglighet till platsen?

Åtgärderna/Byggarbetena kommer att kräva

Finns det särskilda skäl för dispens, enligt bestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 18c §? 
(Läs mer på nacka.se eller i lagstiftningen)

Underlag till ansökan (behöver finnas med för att ansökan ska kunna behandlas)
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Information om förenklad delgivning

Miljöenheten i Nacka kommun använder så kallad förenklad delgivning. Det innebär följande:

1. När ett beslut fattas i ärendet skickas detta i ett vanligt brev (med vanliga posten) till den adress som du
har lämnat till miljöenheten.  Om vi inte har en sådan adress skickas brevet till din folkbokföringsadress.

2. En arbetsdag senare skickar miljöenheten ett annat brev till dig om att beslutet i punkten 1 ovan har
skickats till dig. I det brevet står det också vilken dag du senast ska överklaga beslutet, om du vill göra det.

3. Överklagandetiden från det att vi har skickat beslutet i punkt 1 är fem veckor.

Du får alltså två brev från miljöenheten, normalt med en dags mellanrum. På så sätt behöver du inte 
kvittera ut någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis eller delgivningskvitto till 
miljöenheten.

Tänk på detta så länge ärendet pågår:

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat viktigt bör du ta del av din post åtminstone 
en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, till exempel om du ska vara bortrest, bör du anmäla det i 
förväg till miljöenheten. 

Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått beslutet i punkt 1, måste du snarast 
anmäla detta till miljöenheten. 

Hör av dig om du har frågor!

Vänliga hälsningar

Miljöenheten i Nacka kommun 

Information om personuppgifter 

För att kunna handlägga ansökningar om strandskyddsdispens behöver Nacka kommun samla in och han-
tera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
är personuppgiftsansvarig. 

Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer om GDPR, kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter: www.nacka.se/gdpr

Bilaga

https://www.nacka.se/gdpr
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