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Beslut om strandskyddsdispens 

 

Beslutet gäller: Strandskydd dispens konsolbrygga för vandring 

Beslutsdatum: 2018-02-06  

Fastighet: BRÄNNÖ S:30 

Beslut 

Byggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt protokoll från 

byggnadsnämndens sammanträde 2018-02-06 i ärende §55. Beslutet är fattat med stöd av 

7 kap. 18 b § i miljöbalken (1998:808), MB. 

Handlingar som ingår i beslutet: 

• Tjänsteutlåtande med bilagor 

• 3 fastställda ritningar;  

• Dispensområde 

• Miljöförvaltningens yttrande daterad 2018-01-22 

• Fotografier/fotomontage  

 

Information 

Giltighetstid för beslutet 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som avses inte har påbörjats inom 

två år eller har avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft (7 kap.18 h § 

MB). 

Överprövning och överklagande 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller inte. 

Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål 

att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga 

beslutet. Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning 

innan några åtgärder vidtas. 
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Bygglov och vattenverksamhet 

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om 

du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

Tillstånd från markägaren  

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna 

intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas 

att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden 

Avgift för vårt beslut 

Ni kommer att få en faktura för vårt beslut. Vi beräknar avgiften enligt en taxa som är 

fastställd av kommunfullmäktige. 

Bilagor 

Handlingar som ingår i beslutet 

Hur man överklagar 

 

  

BYGGNADSNÄMNDEN  

 

 


