
Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret

Ansökan om dispens från strandskydd

Dispensen avser
Kryssa i lämpligt alternativ

Ange typ

Byggnad

Anläggning

Anordning eller annan åtgärd

Fastighet och sökande

Fastighetsbeteckning*

Fastighetens adress

Fastighetsägare: (om annan än sökande)

Bygglov har sökts

Ja

Nej

Sökandes namn*

Organisations- eller personnummer*

Adress*

E-post

Mobiltelefon

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Särskilda skäl för dispens

Beskriv de särskilda skälen för dispensen. Se info-knappen ovan*
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Övrig information som behövs för prövningen

Beskrivning av växt- och djurliv i området samt hur de kommer att påverkas av den planerade åtgärden

Handlingar som skall bifogas

Karta där tomtplatsavgränsning och fri passage längs strandlinjen redovisas.*

Om avstyckning är verkställd skall situationsplan/tomtkarta/avstyckningskarta bifogas.

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter 
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade 
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret

Informationstext för formuläret

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadana ut i hela Sverige.

Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 
meter ut i vattnet från strandlinjen.

I vissa områden är zonen utökad till 300 meter i respektive riktningar

Råd och riktlinjer hittar du här.

Dispensen avser

Nedan kryssar du lämpligt alternativ

Fastighet och sökande

Nedan fyller du i uppgifter om fastigheten samt fastighetsägare

Särskilda skäl för dispens

När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om 
förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I lagen miljöbalken 7 kap 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens.

Information samt de sex godtagbara skälen hittar du här.

Övrig information som behövs för prövningen

Nedan beskriver du växt- och djurlivet i området

Ifyllnadsstöd för blanketten

Byggnad

Kryssa i om dispensen avser en byggnad

Ange typ

Här fyller du i vilken typ av byggnad dispensen avser

Anläggning
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Information om behandling av personuppgifter längst ned i blanketten
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Här kryssar du i om dispensen avser en anläggning

Ange typ

Här fyller du i vilken typ av anläggning dispensen aver

Anläggning eller annan åtgärd

Här kryssar du i om dispensen avser an anläggning eller annan åtgärd

Ange typ

Här fyller du i vilken typ av anläggning eller åtgärd dispensen avser

Fastighetsbeteckning

Fyll i fastgihetsbeteckning, exempel Haparanda 1:1, Haparanda 1

Fastighetens adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort

Fastighetsägare: (om annan än sökande)

Fyll i namn, gatuadress, postnummer och ort

Bygglov har sökts

Nedan kryssar du i lämpligt alternativ

Ja

Kryssa i om du har sökt bygglov

Nej

Kryssa i om du inte har sökt bygglov

Sökandes namn

Fyll i för- och efternamn

Organisations- eller personnummer

Fyll i Organisations- eller personnummer, ex 1234567890

Adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort

E-post

Fyll i e-postadress

Mobiltelefon

Fyll i mobiltelefonnummer

Telefon bostaden

Fyll i telefonnummer med riktnummer

Beskriv de särskilda skälen för dispensen. Se info-knappen ovan

Ange särskilda skäl för dispensen. Se info-knappen ovan
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Haparanda stad   Postadress 953 85 Haparanda   0922-260 00   kommunen@haparanda.se   haparanda.se 

 

Bilaga 

Behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifter som behandlas  

• Namn  

• Adress  

• E-postadress  

• Personnummer  

• Telefonnummer  

• Mobilnummer  

• Fastighetsbeteckning  

  

Ändamålet med behandlingen  

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet 

på bland annat miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet och kunna erbjuda medborgare och 

företag service och information på dessa områden. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina 

personuppgifter till ett minimum och att när vi behandlar dina personuppgifter värnar om din personliga 

integritet.  

 

Laglig grund för behandlingen  

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Hänvisning till Miljöbalken 

(SFS 1998:808).  

Lagringstid  

Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla 

offentliga handlingar. Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller liten 

betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande. 

 

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen  

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att 

kontakta oss miljo-bygg@haparanda.se, eller Haparanda stads dataskyddsombud 

dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas. 

 

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du 

alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Samhällsbyggnadsnämnden Haparanda stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande 

till kommunen@haparanda.se eller miljo-bygg@haparanda.se 

mailto:kommunen@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:miljo-bygg@haparanda.se
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se
https://www.imy.se/
mailto:kommunen@haparanda.se
mailto:miljo-bygg@haparanda.se

