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Fastighet  
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Sökanden  
Namn Person/organisationsnummer 

Adress E-post 

Postnummer Ort Telefon dagtid 

Fastighetsägare (om annan än sökanden)  
Namn Person/organisationsnummer 

Adress E-post 

Postnummer Ort Telefon dagtid 

Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd? 

 Ja 

 

 Nej 

Typ av åtgärd 

 Byggnad  Anläggning/anordning  

 Annan:       

Beskrivning av åtgärden/-erna 

      

Areal om berörs (anges i m2)  
Markområde Vattenområde 

Särskilda skäl som åberopas (enligt 7 kap 18c) 
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Nuvarande markanvändning 
      

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

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

 

Till ansökan skall bifogas ritningar, tydliga kartor samt ev. andra dokument 
• Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels mer detaljerat (situationsplan) 

• Fasadritning, planlösning, redovisning av ev uteplats och placering ev plank ska bifogas 

• Vid anläggning  som t ex schaktning och liknade skall ritning över utbredning och omfattning bifogas 

• Vid påverkan av vegetation så markeras träd eller vegetation som skall avverkas på karta samt anges i 

omfattning (t ex antal, area, volym) 

• Skallinje och norrpil skall anges på kartan samt får foto över området gärna bifogas för att underlätta 

handläggningen. 

 

Underskrift 
         

Datum  Underskrift  

Information om avgift 

För prövning av ansökan om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap 18 § tar Tillstånds- och 

tillsynsnämnden ut en avgift i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige. 
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Hantering av personuppgifter  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 

registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens 

ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 

gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Tillstånds- och tillsynsnämnden. 

  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att 

en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter 

används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se 

 


