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Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506  www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Datum………………. 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och Comprima, 
för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Miljöbalken. 

Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer 
information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se 

Sökanden 
Namn: 
 

Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: 
 

Telefonnummer: 

Postnummer: 
 

Postort: 

Epost: 
 

 

Fakturamottagare 
Samma som sökande? ☐Ja ☐ Nej, fyll i nedan 
Namn: 
 

Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: 
 

Telefonnummer: 

Postnummer: 
 

Postort: 

Epost: 
 

E-faktura: 
 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning: 
 
Fastighetsadress: 
 
Postnummer: 
 

Postort: 

Fastighetsägare den samme som sökande? ☐ Ja ☐Nej, Vem? 

Om nej, finns överenskommelse med fastighetsägare? ☐ Ja ☐ Nej 
 

  

http://www.gnosjo.se/
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Ansökan avser 

☐Helt ny byggnad ☐Ändrad användning ☐Parkeringsplats ☐Upplag 

☐Vattenanläggning ☐Avloppsanläggning ☐Brygga ☐Om/Tillbyggnad av befintlig byggnad 

☐Annat 

Om annat, ange vad: 

 
 

Byggnadens huvudsakliga ändamål 

☐Enbostadshus ☐Flerbostadshus ☐Fritidshus ☐Garage 

☐Förråd  ☐Kontors/affärshus ☐Industri/lager ☐Annat 

Om annat, ange vad: 

 
 

Ange särskilt skäl 
Särskilt skäl måste uppges för att ansökan ska anses som fullständig. Du får inte ange annat skäl än nedan. 

☐Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

☐En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering gör att området är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. 

☐Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området. 

☐Området behövs för att utöka en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området. 

☐Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

☐Området behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse. 

Ange allmänt eller mycket angeläget intresse: 
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Inom område för landsbygdsutveckling 

☐Inte aktuellt ☐Bidrar till landsbygdsutveckling ☐Byggnad i anslutning till befintligt bostadshus 

 

Handlingar som bifogas 

☐Situationsplan (tomtkarta på platsen) ☐Planritning ☐Tomtplastavgränsning 

Annat: 

 
 

Kommer du söka bygglov i samband med denna ansökan? ☐Ja ☐Nej 

 

Upplysning om avgift 
Avgift kommer att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. För ytterligare upplysningar kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut även vid avslag. 

 

Underskrift 
 

__________________________ 
Datum och ort 

 

_______________________________   ____________________________ 
Sökandes underskrift    Namnförtydligande 

 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 
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Information 
Blanketten ska användas för ansökan om strandskyddsdispens.  

I ansökan ska sökanden ange det särskilda skäl som ligger till grund för dispensen, det går inte ange något 
skäl utöver de som framgår på blanketten. 

Handlingar till ansökan om strandskyddsdispens 
Till ansökan ska bifogas en situationsplan som beskriver vad förslaget avser. Fastighetsbeteckning ska anges på 
situationsplanen. Underlaget ska vara fackmässigt utfört och skalenligt.  

Det underlag som vanligtvis behövs till en ansökan om dispens är: 

Kortfattad skriftlig beskrivning av ärendet. 

Situationsplan i lämplig skala (exempelvis 1:500 där tänkt byggnad är inritad med mått till fastighetsgränser) 

Redovisning av eventuellt vatten och avlopp 

Planerad tillfartsväg till tomten. 

Bifoga gärna ritningar/skisser eller foto på byggnaden.  

 

Ansökan skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Vid frågor ring växeln tel. 0370- 33 10 00 för vidarekoppling. 

Information om förenklad delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt ärende. 

Vi skickar ut två brev 

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller 
ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den 
dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. 

Exempel: 

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att 
överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april. 

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft. 

Varför två brev? 

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två 
brev. Två brev minskar risken för fel. 
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