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Ansökan om strandskyddsdispens
Om du vill bygga närmare än 100 meter eller på vissa platser 300 meter
från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens. Det måste
du göra trots att du fått bygglov.
Sökande
För hjälp se sid 5–6

Namn

Organisations- eller personnummer

Medsökandes namn
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Kontaktperson
och företag,
Om annan än
sökande

Telefon

Namn eller företagsnamn
E-post

Telefon

Namn eller företagsnamn

Person- eller organisationsnummer

Referens

Beställar-id

För hjälp se sid 5–6

Faktureringsuppgifter
Om annan än
sökande

Adress
Postnummer och postadress
Ort och datum
Underskrift av betalningsansvarig
Namnförtydligande

Ansökan är komplett när du fyllt i alla relevanta uppgifter i blanketten och
skickat in alla handlingar vi behöver för att kunna handlägga ärendet, som
exempelvis situationsplan och ritningar.
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Ange fastighet
där åtgärden
planeras
För hjälp se sid 5–6

Typ av åtgärd
eller byggnad

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Adress
Annan beskrivning av platsen

Byggnad
Ny byggnation av bostadshus
Gäststuga
Komplementbyggnad, till exempel garage, förråd
Annat, nämligen _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Brygga
Utökning av befintlig
Ny
Annat, nämligen _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Annan anläggning eller anordning
Annan åtgärd _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Beskriv typ
av åtgärd och
omfattningen av
dessa

Beskriv ovan omfattningen av de åtgärder som planeras inom strandskyddat område som
exempelvis placering, behov av att gräva, lägga schaktmassor, fylla ut eller lägga anslutningsväg.

Beskriv platsen
för åtgärden

Naturvärden:

För hjälp se sid 5–6

Friluftsliv:

Beskriv ovan platsens naturvärden, nuvarande markanvändning, befintliga byggnader samt växtoch djurliv. Under rubriken friluftsliv beskriver du platsens rekreativa kvalitéer och om den nyttjas
för rekreativa syften. Du ska också beskriva om de planerade åtgärderna kan tänkas utgöra hinder
eller begränsa friluftslivet. Beskriv även om platsen innan åtgärder vidtas kan betraktas som
ianspråktagen.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Jag skickar
med följande
handlingar

Skalenlig situationsplan där åtgärdernas omfattning framgår samt föreslagen tomtmarks
bestämning (observera att tomten ofta är mindre än fastigheten).

För hjälp se sid 5–6

Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Beskriv typ
av åtgärd och
omfattningen av
dessa

Beskriv ovan omfattningen av de åtgärder som planeras inom strandskyddat område som
exempelvis placering, behov av att gräva, lägga schaktmassor, fylla ut eller lägga anslutningsväg.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Sökandes
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Fastighetsägarens
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut sidorna 1–4, underteckna och skicka anmälan till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping
Eller e-post: bygglov@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
bygglov@enkoping.se
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Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

Jag vill ha hjälp att| fylla
i blanketten
MBF_49.Ansökandispensstrandskydd
2022-05-03
| Sida 5 / 4

Ansökan
Ansökan om
om strandskyddsdispens
strandskyddsdispens
Om
Om du
du vill
vill bygga
bygga närmare
närmare än
än 100
100 meter
meter eller
eller på
på vissa
vissa platser
platser 300
300 meter
meter
från
från hav,
hav, sjö
sjö och
och vattendrag
vattendrag behöver
behöver du
du ansöka
ansöka om
om dispens.
dispens. Det
Det måste
måste
du
göra
trots
att
du
fått
bygglov.
du göra
trots
du fått
bygglov.
Tips
på hur
duatt
fyller
i blanketten
Sökande
Sökande

Sökande
Organisations- eller personnummer
Organisationseller personnummer
Sökande är den som undertecknar
¬ansökningsblanketten och till vilken fakturan för bygglovet sänds, om du inte
lämnar andra faktureringsuppgifter.

Namn
Namn
Medsökandes namn
Medsökandes namn
Adress
Adress
Postnummer och postadress
Postnummer och postadress
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Telefon
Telefon

E-post
E-post

Kontaktperson
Kontaktperson
och företag,
företag,
och
Om annan än
Om annan än
sökande
sökande
Beskriv typ

Namn eller företagsnamn
Namn eller företagsnamn
E-post
E-post

Kontaktperson är den person som kan
kompletteMBF_49.Ansökandispensstrandskydd
| lämna
2017-03-02
| Sida 2 / 4
rande uppgifter om detta ärende.
Telefon
Telefon

av åtgärd och
omfattningen av
dessa
Namn eller företagsnamn
Person- eller organisationsnummer
FaktureringsNamn eller företagsnamn
eller organisationsnummer
Ange fastighet där åtgärderPersonplaneras
Faktureringsuppgifter
Fastighetsbeteckning
(traktnamn
och
siffror,
exempelvis
Karlsro
2:97)
Annan
beskrivning
av
platsen
kan
vara
exempelvis om
Ange fastighet
uppgifter

Referens
Beställar-id
bryggan är fäst vid en fastighet,
men i övrigt är placerad
Referens
Beställar-id
utanför
fastighetsgräns.
Adress
Adress
Adress
Annan beskrivning av platsen
Postnummer
postadressav de åtgärder som planeras inom strandskyddat område som
Beskriv ovan och
omfattningen
Postnummer
och
postadress
exempelvis placering, behov av att gräva, lägga schaktmassor, fylla ut eller lägga anslutningsväg.
Ort och datum
Ort
och datum
Byggnad
Typ av åtgärd
Beskriv platsen för åtgärden
eller
byggnad
Naturvärden:
Beskriv
platsen Underskrift
av betalningsansvarig
Ny byggnation
av bostadshus För att byggavdelningen ska kunna bedöma om dispens
Underskrift
av betalningsansvarig
för åtgärden
från strandskyddet ska kunna ges, på den plats du föreslår,
måste du beskriva platsen. Strandskyddet har två syften: att
Gäststuga
Namnförtydligande
Namnförtydligande
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden
ochgarage,
att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på
Komplementbyggnad, till exempel
förråd
land som i vatten.
Ansökan
du
fyllt
uppgifter
Annat,
____________________________________________________________
Ansökan är
är komplett
komplett när
när
du nämligen
fyllt ii alla
alla relevanta
relevanta
uppgifter ii blanketten
blanketten och
och

där åtgärden

Om annan än
Om
annan än
planeras
sökande
sökande

skickat
vi
skickat in
in alla
alla handlingar
handlingar
vi behöver
behöver för
för att
att kunna
kunna handlägga
handlägga ärendet,
ärendet, som
som
___________________________________________________________________________
exempelvis
situationsplan
och
ritningar.
exempelvis situationsplan och ritningar.
Brygga

Postadress
Postadress
Enköpings kommun
Enköpings kommun
745 80 Enköping
745 80 Enköping
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Utökning av befintlig
Besöksadress
Telefon, växel
Friluftsliv:

Plusgiro
Webbadress
Plusgiro
Webbadress
7 07 27-3
www.enkoping.se
7 07 27-3
www.enkoping.se
Org. nr.
E-post
Org. nr.
E-post
212000-0282
bygglov@enkoping.se
212000-0282
bygglov@enkoping.se
Telefon
(växel)____________________________________________________________
Org.
nr.
Webbadress
Annat,
nämligen
0171-62 50 00
212000-0282
www.enkoping.se

Besöksadress
Kungsgatan 42
Kungsgatan
Ny 42

Telefon, växel
0171-62 50 00
0171-62 50 00

___________________________________________________________________________
E-post
bygglov@enkoping.se

Annan anläggning eller anordning
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Jag skickar
med följande
handlingar

Beskriv typ
av åtgärd och
omfattningen av
dessa

Jag skickar med följande handlingar
Tomtmarksbestämning
är samt
den del
av fastigheten
som
Skalenlig situationsplan där åtgärdernas
omfattning framgår
föreslagen
tomtmarksbestäms
som tomtmark.
Tomtmark är den del av
bestämning (observera att tomten ofta
är mindre
än fastigheten).
fastigheten som du får använda för att kunna utnyttja
Översiktskarta (ange skala och väderstreck)
eller använda den sökta åtgärden. Denna del kommer att
ingå i hemfridszonen där allemansrätten inte gäller. Du
kan markera din föreslagna tomtmarksbestämning på
situationsplanen.

Beskriv ovan omfattningen av de åtgärder som planeras inom strandskyddat område som
exempelvis placering, behov av att gräva, lägga schaktmassor, fylla ut eller lägga anslutningsväg.

När du skriver under blanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat registreras och behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna registreras i miljö- och byggnadsförvaltningens databas och används
i det administrativa arbetet.

Sökandes
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Fastighetsägarens
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut sidorna 1–4, underteckna och skicka anmälan till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Postadress
Enköpings kommun
Postadress
745
80 Enköping
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00
Besöksadress
Telefon
Kungsgatan 42
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282
Plusgiro
7 07 27-3

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
Webbadress
E-post
www.enkoping.se
bygglov@enkoping.se

E-post
bygglov@enkoping.se
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Bilaga
Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Nöjd-kund-undersökning

Vi deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kundundersökning
Nöjd-Kund-Index för att ta reda på vad du tycker om vår service samt
kunna utveckla och förbättra vår service. Du som varit i kontakt med oss
kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag. De
myndighetsområden som omfattas av kundundersökningen är
brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Flera kommuner i Sverige deltar i undersökningen. Förutom att
kommunen får ett underlag för att prioritera insatser, kan kommunen
också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära av
varandra.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Org.nr
212000-0282

E-post
bygglov@enkoping.se
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Du kan läsa mer om undersökningen och följa tidigare resultat på SKR:s
webbplats om företagsklimat.
I enlighet med dataskyddsförordningen är all data som lagras i SKR:s
insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för
statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller
företag i databasen.
Du kan läsa mer om hur undersökningsföretaget hanterar dina
personuppgifter på deras webbplats origogroup.com.
Personuppgiftsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
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