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Ansökan om strandskyddsdispens

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Behandlad anmälan debiteras enligt gällande taxa fastställd av Ale kommun. 
Ansökan skickas till Ale kommun, Miljöenheten, 449 80 Alafors

Sökande
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer Mobilnummer

Fastighetsbeteckning(ar)

Typ av åtgärd
 Brygga  Ny

 Utökning av befintlig
 Annat

 Byggnad  Nytt bostadshus
 Ändring av befintlig bostadshus


 Komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, gäststuga) 

Annat

 Annan anläggning/anordning. Kortfattad beskrivning (fortsätt på annat papper om du inte får plats).

 Annan åtgärd. Kortfattad beskrivning (fortsätt på annat papper om du inte får plats).
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Beskrivning av åtgärden
Storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut

Beskrivning av platsen
Nuvarande användning, byggnader

Särskilda skäl
Ange de särskilda skäl du anser finns för att du ska få dispens från strandskyddsföreskrifterna

Bilagor
• Situationsplan över åtgärden (ange skala)
• Översiktskarta (ange skala och väderstreck)

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande
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