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Ansökan om strandskyddsdispens  
(i samband med ansökan om förhandsbesked) 

 

Umeå kommun 
Växel 090-16 10 00 
Besöksadress Skolgatan 31 A 
Postadress 901 84 Umeå  
Webbplats www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon         090-16 64 90 
Besöksadress Skolgatan 31 A, Stadshuset (receptionen) 
Mejladress detaljplanering@umea.se 
Webbplats www.umea.se/detaljplanering 

 

Fastighet som ansökan avser 

Fastighetsbeteckning, ev. skifte 

 
Sökande *Obligatoriska uppgifter 

Namn*  

Person- /organisationsnummer* 

Adress* Postnummer* 

Ort* Telefon* 

E-post 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 
Namn  

Person- /organisationsnummer 

Fakturaadress 

Projekt- /referensnummer 

Ansökan om dispens avser nybyggnad av 
 

Ange minst ett särskilt skäl för dispens 

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken (MB). 

 Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt 
från området närmast strandlinjen enligt 7 kap. 18 c § punkt 2 MB. 

 Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan 
inte tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 18 c § punkt 3 MB. 

 Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 MB. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse enligt 7 kap. 
18 c § punkt 6 MB. 
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Ansökan om strandskyddsdispens  
(i samband med ansökan om förhandsbesked) 

 

Umeå kommun 
Växel 090-16 10 00 
Besöksadress Skolgatan 31 A 
Postadress 901 84 Umeå  
Webbplats www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon         090-16 64 90 
Besöksadress Skolgatan 31 A, Stadshuset (receptionen) 
Mejladress detaljplanering@umea.se 
Webbplats www.umea.se/detaljplanering 

 

Inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) 

 Ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden enligt 7 kap. 18 d § MB. 

 
Huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus enligt 7 kap 18 d § 
MB (om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder inom ett så kallat LIS-område). 

Obligatoriska ansökningshandlingar: 

• Karta med placering av de åtgärder som ansökan avser och med förslag till tomtplats. 
 
Inlämning av ansökan 
Om du vill lämna in din ansökan digitalt ska handlingarna vara i PDF-format, en handling per PDF-fil. 
Handlingarna skickas per e-post till detaljplanering@umea.se. Ange att det gäller en ny ansökan om 
strandskyddsdispens. 
 
Om du vill lämna in din ansökan i pappersform ska handlingarna skickas per post till Umeå kommun, 
Detaljplanering, 901 84 Umeå. Det går också bra att lämna in ansökan i Stadshusets reception, 
besöksadress Skolgatan 31 A. 

Information om förhandsbesked och strandskydd finns på Umeå kommuns webbsida 
www.umea.se/forhandsbesked och www.umea.se/strandskydd. 
 
Så behandlar vi dina personuppgifter 
Byggnadsnämnden i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig. Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera 
ditt ärende. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808).  
 
Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring. Uppgifterna kommer att hanteras i 
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.  

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med de 
personuppgiftsbiträden vi använder. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga enligt lag, t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU/EES.   

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta Detaljplanering via detaljplanering@umea.se.  

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. 
Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen 
eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, 
dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.  Du kan läsa mer om dina 
rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.  

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.  
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