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Viktig information som rör din ansökan, se sida 3.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, se sida 4.

Fastighet

Obligatorisk

Fastighetsbeteckning:
Adress, postnummer och postort):

Sökande

Obligatorisk

Organisationsnummer/Personnummer i formatet xxxxxx-xxxx:
Namn/Företag:
Kontaktperson:
Adress:

Postnummer:

Postort:

Telefon (som vi kan nå dig på dagtid):
Jag godkänner att byggnadsnämnden får kommunicera med mig via mejl:
☐ Nej ☐ Ja, på följande mejl:

Eventuell medsökande
Personnummer i formatet xxxxxx-xxxx:
Namn:
Adress:

Postnummer:

Postort:

Telefon (som vi kan nå dig på dagtid):
Jag godkänner att byggnadsnämnden får kommunicera med mig via mejl:
☐ Nej ☐ Ja, på följande mejl:

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Organisationsnummer/Personnummer i formatet xxxxxx-xxxx:
Namn/Företag:
Fakturaadress:
Projekt-/referensnummer som vi ska märka fakturan med så att den hamnar rätt hos er:

Postadress
Bygglov, Umeå kommun
901 84 UMEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Skolgatan 31 A

Telefon
090 - 16 13 61

E-post
bygglov@umea.se

Hemsida
www.umea.se/bygglov
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Ansökan om dispens gäller

Obligatorisk

☐ Nybyggnad av:
☐ Tillbyggnad av:

med:

☐ Ändrad användning av:

till:

☐ Anläggning av:
☐ Trädfällning på grund av:
☐ Schaktning på grund av:
☐ Uppfyllnad på grund av:
☐ Annat, beskriv:

Ange minst ett skäl till varför dispensen ska godkännas

Obligatorisk

☐

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

☐

Området är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering enligt 7 kap. 18c § 2a punkten miljöbalken.

☐ Byggnaden eller anläggningen måste ligga vid vattnet enligt 7 kap. 18c § 3e punkten miljöbalken.
☐

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området
enligt 7 kap. 18c § 4e punkten miljöbalken

☐

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske
utanför området enligt 7 kap. 18c § 5e punkten miljöbalken.

☐

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse enligt 7 kap.
18c § 6e punkten miljöbalken.

☐

Bostadshuset kommer uppföras i direkt anslutning till befintligt bostadshus inom utpekat
vägledande LIS-område i översiktsplanen enligt 7 kap. 18d § miljöbalken.

Byggnaden, verksamhet, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av
☐ landsbygden inom utpekat vägledande LIS-område i översiktsplanen enligt 7 kap. 18e §
miljöbalken.

Underskrift

Obligatorisk

Namnförtydligande sökande

Datum

Underskrift sökande

Namnförtydligande medsökande

Datum

Underskrift medsökande

Fyll i alla obligatoriska uppgifter, skriv under blanketten och lämna in tillsammans med de ritningar och
handlingar som krävs för din ansökan om strandskyddsdispens.
Postadress
Bygglov, Umeå kommun
901 84 UMEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Skolgatan 31 A

Telefon
090 - 16 13 61

E-post
bygglov@umea.se

Hemsida
www.umea.se/bygglov
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Viktig information
Handläggningtid

Byggnadsnämnden har inget krav på att handlägga strandskyddsdipsensen inom en viss tid men det
ska ske skyndsamt.
Hur lång handläggningen blir beror på förutsättningarna på platsen och om du lämnar in en fullständig
ansökan direkt eller om vi måste begära kompletteringar.

Vad händer efter en godkänd dispens?

När beslut om dispens är taget skickas beslutet till dig som sökande men även till Länsstyrelsen i
Västerbotten för granskning.
Länsstyrelsen kan välja att överpröva beslutet och ska då meddela detta till dig inom 3 veckor från det
att länsstyrelsen tog emot beslutet. Om länsstyrelsen väljer att överpröva dispens kan den komma att
upphävas om det finns skäl för det.
Utför därför inga åtgärder som omfattas av dispensen innan du med säkerhet vet att länsstyrelsen inte
kommer att upphäva beslutet om dispens.

Avgift

Avgifter för handläggning av din ansökan tas ut enligt den av kommunfullmäktige antagna taxan. För
exempel på vad din ansökan ungefär kan kosta se vår hemsida.
Avgifterna faktureras sökande eller fakturamottagare (om sådan har angetts i ansökan) efter det att
beslut tas i ärendet. Viktigt att du anger korrekta faktureringsuppgifter då vi inte har något
kontaktregister utan fakturerar utifrån de uppgifter som står på denna blankett.

Postadress
Bygglov, Umeå kommun
901 84 UMEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Skolgatan 31 A
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090 - 16 13 61

E-post
bygglov@umea.se

Hemsida
www.umea.se/bygglov
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Hantering av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Det är byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen
Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande strandskyddsdispenser
Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.
Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808).
Vissa personuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på
kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga
grunden för publicering är allmänt intresse.
Dina uppgifter
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 våra personuppgiftsbiträden. 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 oss via bygglov@umea.se eller 090-16 13 61.
Dina rättigheter
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
dataskyddsombud@umea.se eller via brev till
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 Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.
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