Ansökan om strandskyddsdispens
Information om
personuppgiftsbehandling

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2.

Dispensen avser  Byggnad




Anläggning
Anordning eller annan åtgärd

Bygglov har sökts



Fastighet &
sökande

Ja
Nej

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägares namn

Person- /organisationsnummer

Adress

Telefon

E-post

Medsökandes namn

Person-/organisationsnummer

Sökande: anges om annan än fastighetsägare.
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

E-post
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Gislaved
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kommunen@gislaved.se
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Ansökan om strandskyddsdispens
Särskilda skäl
för dispens



Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte



Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering



Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför
området





Ansökan avser utvidgande av pågående verksamhet. Kan inte ske utanför området.
Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Kan inte ske utanför området.
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling (LIS-område) i översiktsplan.




Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden långsiktigt bidrar till landsbyggdens utveckling
Bostadshuser kommer uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Motivering

Ange hur grunden för dispens uppfylls.

Bifogade
handlingar






Karta för bestämning av dispensens omfattning (registerkarta, nybyggnadskarta eller annan karta)
Tomtplatsavgränsning (inritad på översiktskarta, nybyggnadskarta eller situationsplan)
Fri passage vid strandlinje där allmänheten har tillträde (markeras på karta)
Annan bilaga

2
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

Ansökan om strandskyddsdispens
Kommunikation Godkänner du kommunikation via e-post




Underskrift

Ja
Nej

Signatur sökandes

Datum

Namnförtydligande sökande

Datum

Signatur medsökandes

Namnförtydligande medsökande
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Ansökan om strandskyddsdispens
BILAGA 1
Anvisningar
Avgift debiteras enligt bygg-och miljönämnden Gislaved - Tranemos taxa.
Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken (1998:808) 7 kapitel.
Förklaringar till de särskilda skälen för dispens:
Området har redan tagits i anspråk: innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en
enskild bostad. Det kan också vara ett område som har tagits i anspråk för andra ändamål, exempelvis ett
industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allmansrättsligt tillgängligt.
Området är väl avskilt: om området saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stranden kan det
utgöra ett särskilt skäl. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och
höjdformationer som gör strandkanten svårt att nå räknas inte som avskärande.
Anläggningens funktion: detta särskilda skäl gäller för anläggningar som till sin karaktär måste ligga vid
vatten, exempelvis båthamnar, pirar, bryggor, båthus m.m.
Utvidga en pågående verksamhet: exempelvis en hamnanläggning eller campingplats som inte kan
expandera utanför strandskyddat område. Det kan inte vara fråga om byggande av bostäder då det endast
omfattar verksamheter!
Angeläget allmänt intresse: exempelvis kommunens behov av tätortsutveckling, infrastrukturanläggning,
anpassning av miljön för bättre tillgänglighet m.m.
Andra mycket angelägna intressen: mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika
till sin karaktär.
LIS-område: kan endast användas om området pekats ut i kommunens översiktsplan.
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Ansökan om strandskyddsdispens
BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
ansökan om strandskyddsdispens.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med ansökan och eventuella yttranden från sakkunniga, grannar och andra förvaltningar inom
Gislaveds kommun som kommer in till Gislaveds kommun. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs
för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar
risken för att Gislaveds kommun avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en ansökan om strandskyddsdispens för att kunna pröva ärendet. De inlämnade
personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med grannar, sakkunniga i ärendet,
servitutsinnehavare och andra förvaltningar inom Gislaveds kommun samt med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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