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enligt 7 kap miljöbalken 

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
 

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

 

 

 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

 

Gatuadress Postnummer 
 

Telefon, bostad (inklusive riktnummer) Telefon, arbete (inklusive riktnummer) 
 

Telefon mobil E-post 
 

Ansökan gäller följande fastighet/fastigheter på platsen för åtgärden 
Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar Samtliga fastighetsägares namn och adress (om annan än 

sökande) 

  
 

  
 

  
 

  
 

Typ av åtgärd 
☐Brygga ☐Utökning av befintlig  ☐Ny  ☐Annat 

☐Byggnad ☐Komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, gäststuga) 

☐Nytt bostadshus  ☐Annat 

Annan anläggning/anordning. Beskriv vad 
 

Annan åtgärd 
 

Beskrivning av åtgärd 
(till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut) 
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Beskrivning av platsen 
(nuvarande användning, byggnader) 

Särskilda skäl som finns för att du ska få dispens från strandskyddsföreskrifterna 
(de särskilda skälen finns beskrivna i 7 kap 18 c § miljöbalken) 

Skicka med: 

 Situationsplan över åtgärden

 Översiktskarta (ange skal och väderstreck)

 Frivilligt: fotografier från platsen

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den 
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs 
mer nedan.  

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Information 

Därför finns strandskyddet  

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och framtiden skall vara tillgängliga för 
allmänheten samt bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för djur- och växtlivet. 

Strandskyddsbestämmelserna 

Information om strandskyddsbestämmelserna finns till exempel på Länsstyrelsens webbplats 
under rubriken Djur och natur – skyddad natur – strandskydd.  

Du är dessutom alltid välkommen att ringa Kungälvs kommun/miljöenheten, 
telefon 0303-23 80 00. 

Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken, 7 kap §§ 13-18 h. 

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens 

Då får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader 
eller påbörja förberedelsearbeten. 

Ansökningsavgift 

Avgifter för prövning av dispens samt handläggning tas ut enligt fastställd taxa. 
Taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
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Information om personuppgiftsbehandling 
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den 
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.  

Avser behandlingen: Ansökan om strandskyddsdispens 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö och byggnadsnämnden 
Telefon: 0303-23 80 00 
Epost: kommun@kungalv.se 

Dataskyddsombud: 
Lisa Dahlqvist 
Telefon: 0303-23 80 00 
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se 

Ändamålet med behandling: 
Hantera din ansökan. Debitering av taxa. 
Uppgifterna kommer i tillämplig mån att 
vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet 
med svensk arkivlagstiftning. 

Rättslig grund för behandlingen: 
Miljöbalken 

Mottagare av personuppgifter: 
Beviljad dispens meddelas Länsstyrelsen. 
Uppgifter som skickas in till en myndighet 
kan bli offentliga och får då begäras ut av 
alla så länge detta inte hindras av sekretess. 

Lagringstid: 
Miljö och byggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan reglerar hur länge 
olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras.  

De registrerades rättigheter: 
Du som lämnar personuppgifter har rätt att 
begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, 
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, 
radering. Den enskilde kan även begära 
begränsad behandling, samt har rätt att 
invända mot vissa behandlingar. Man har 
även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på 
datainspektionen.se 

Information om hur man klagar till 
tillsynsmyndigheten: 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i 
ärenden gällande personuppgiftsbehandling. 
Har ni klagomål angående hur dina uppgifter 
hanterats kan ni vända er till dem.  

Kategorier av personuppgifter som 
berörs: 
Namn, adress, personnummer, 
telefonnummer, mailadress och 
fastighetsbeteckning. 


	nuvarande användning byggnader: 
	de särskilda skälen finns beskrivna i 7 kap 18 c  miljöbalken: 
	Namnförtydligande: 


