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Information om vad som krävs för att få dispens från strandskyddet finns på helsingborg.se/strandskydd. Där kan du även  
läsa om vilka särskilda skäl du kan stödja din ansökan på. Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten vänd dig till 
Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se. Du kan också läsa hjälptexten ”Så fyller du i blan-
ketten Ansökan om dispens från strandskyddet – steg för steg”.  
 
 

1. Sökande 
Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon E-postadress 

 
2. Sökande (om fler än en person) 
Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon E-postadress 

 
3. Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn 

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon E-postadress 

Har fastighetsägaren godkänt den planerade åtgärden?  
      Ja       Nej 

 
4. Typ av åtgärd som du söker dispens för. 
Byggnad 
 

Anläggning eller anordning 

 

 
5. Fastighet eller fastigheter som berörs av åtgärden. 
Fastighetsbeteckning 

 

 
 

  



 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
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Kontakt till Kontaktcenter 
042-10 50 00 
kontaktcenter@helsingborg.se 

 

 

6. Beskriv åtgärden. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7. Finns det några särskilda skäl som du stödjer din ansökan på?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hur mycket yta kommer att användas? Ange ytan i kvadratmeter. 
Markområde 

Vattenområden 

 

9. Vad finns på platsen där åtgärden ska utföras?  

 

10. Beskriv området runt omkring åtgärden (till exempel växter, natur, djurliv, friluftsliv, kulturvärden). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ifylld blankett skickas till 
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Kontakt till Kontaktcenter 
042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se

11. Hur motverkar ni skador i samband med att åtgärden utförs?

12. Kommer ni att utföra kompensationsåtgärder? (Exempelvis om ni tar bort ett träd, plantera ett nytt).

13. Bifoga följande ritningar och kartor

• En översiktlig karta som visar var den planerade åtgärden ligger.

• En detaljerad fastighetskarta som visar var den planerade åtgärden ligger. Kartans skala och en
norrpil – pil som pekar ut vilken riktning som är norr, ska finnas med.

• En ritning som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen eller anordningen, inklusive
uppgifter som storlek och yta, sett från olika vinklar.

• Foto över området.

14. Underskrift
Ort och datum 

Sökandes namnteckning Namnförtydligande 

Ort och datum 

Medsökandes namnteckning Namnförtydligande 

Avgift 
Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för handläggningen av ansökan. Avgiften tas ut oavsett om 
miljönämnden avslår eller godkänner ansökan. 

När du skickar in denna blankett till miljöförvaltningen registrerar vi dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning 
enligt miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa 
mer om personuppgifter på helsingborg.se. 
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 

Så fyller du i blanketten – 
Ansökan om dispens från strandskyddet 

– steg för steg 
 

1. Sökande 
 
Namn 
Fyll i ditt för- och efternamn. 
 
Personnummer eller organisationsnummer 
Fyll i ditt personnummer, eller om det är ett företag som ansöker – det 
organisationsnummer som företaget har fått av Skatteverket eller Bolagsverket. Om 
det är en enskild firma är organisationsnumret samma som personnumret. 
 
Adress 
Fyll i den adress dit du vill att beslut och liknande ska skickas.  
 
Telefon, mobil och e-post 
Fyll i det telefonnummer och den e-postadress som vi kan nå dig på. 
 
2. Sökande (om fler än en person) 
Om ni är fler än en sökande finns här plats till ytterligare en person att fylla i sina 
uppgifter enligt instruktionen ovan. Om ni är fler än två sökande, var vänlig använd 
baksidan. 
 

3. Fastighetsägare (om annan än sökanden)  
Om du till exempel arrenderar fastigheten som du vill utföra en åtgärd på, ska du 
ange fastighetsägarens kontaktuppgifter här. Det är du som arrendator, inte ägaren, 
som är skyldig att ansöka om dispens från strandskyddet.  
 
Namn 
Fyll i fastighetsägarens namn. 
 
Adress 
Fyll i fastighetsägarens adress dit beslut och liknande ska skickas.  
 
Telefon, mobil och e-post 
Fyll i fastighetsägarens telefonnummer och e-postadress.  
 
Har fastighetsägaren godkänt den planerade åtgärden? 
Du bör informera fastighetsägaren om dina planer, så att hen får möjlighet att ta 
ställning. När du gjort det och fått ett besked, sätt ett kryss i ruta Ja eller Nej. 

 
 
  



4. Typ av åtgärd som du söker dispens för 
 
Byggnad 
Med byggnad menas förutom bostadshus olika slags uthus, bodar, bad- och båthus, 
bastubyggnader, omklädningshytter, garage och carportar, skjul, paviljonger och 
kiosker. En husbåt som används som bostad betraktas som byggnad om den är 
varaktigt förankrad eller förtöjd. Även uppställning av husvagn eller en husbåt under 
längre tid än normal årssemesterperiod kräver dispens. 
 
Anläggning eller anordning 
Med anläggning eller anordning menas till exempel väg, promenadstig, stängsel och 
staket, vilthägn, häck, sportanläggning (till exempel tennisbana och golfbana), 
gräsmatta, uteplats, lekplats, trappa, flagstång, upplag (av till exempel sprängsten 
eller matjord), hamn, pir, brygga, båtuppläggningsplats, bojar och andra anordningar 
i vattnet, dammar, undervattenskablar med mera. 
 

5. Fastighet eller fastigheter som berörs av åtgärden 
Fyll i fastighetsbeteckning(-ar) på den eller de fastigheter som berörs av åtgärden. 
Fastighetsbeteckningen kan du hitta i Skatteverkets deklaration eller ditt eventuella 
arrendeavtal. Du kan också vända dig till fastighetsägaren eller kommunen för att få 
fram fastighetsbeteckningen. 
 

6. Beskriv åtgärden 
Berätta så detaljerat som möjligt vad du vill göra på området. Uppge gärna mått 
(höjd, bredd, längd). 
 

7. Finns det några särskilda skäl som du stödjer din 
ansökan på? 
Med särskilda skäl menas till exempel: 
 

• Den aktuella platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, 
exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits, eller bygger 
en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden. 

• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg 
eller en väg. 

• Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera. 
• Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet. 
• Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas. 

 
Privata skäl räknas inte som särskilda. 
 

8. Hur mycket yta kommer att användas? Ange ytan i 
kvadratmeter. 
Ange både den yta som kommer att tas i anspråk permanent och den yta som 
behöver tas i anspråk under anläggningstiden men sedan återställs. 
 

9. Vad finns på platsen där åtgärden ska utföras? 
Beskriv miljön på den exakta yta där du vill utföra en åtgärd. Det kan till exempel 
vara en asfalterad yta, strandäng, sandstrand eller skog. 
 

10. Beskriv området runt omkring åtgärden.  
Beskriv miljön utanför den yta där du vill utföra en åtgärd. Det kan till exempel vara 
en asfalterad yta, strandäng, sandstrand eller skog. 



11. Hur motverkar ni skador i samband med att åtgärden 
utförs?  
Beskriv hur ni kommer att minimera risken för skador i miljön som till exempel 
slitage på omgivande mark eller spill av kemikalier. Vilket förebyggande arbete 
kommer ni att utföra? 
 

12. Kommer ni att utföra kompensationsåtgärder?  
Beskriv här om ni kommer att utföra kompensationsåtgärder och i så fall vilka. En 
kompensationsåtgärd kan till exempel vara att plantera ett träd som ersättning för ett 
träd som ni tar bort. Det kan också vara att skala bort och bevara befintlig vegetation 
från den yta ni tar i anspråk, för att sedan återanvända i syfte att återställa miljön i 
närområdet. 
 

13. Bifoga följande ritningar och kartor.  
Listan anger vilka dokument du behöver skicka med. Samtliga punkter måste 
uppfyllas för att din ansökan ska vara komplett. 
 

Skicka in anmälan 
När ni fyllt i anmälan och skrivit under den ska ni skicka in den till:  
 
Miljöförvaltningen  
251 89 Helsingborg 
 
Har ni några frågor om dispens från strandskydd eller blanketten kan ni ringa till 
Helsingborgs kontaktcenter på 042-10 50 00 eller skicka mail till 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 
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