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Strandskyddsdispens 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Byggnadsnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Den
rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande
integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära
rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur
kommunen behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Sökande, namn Telefon dagtid Telefon mobil 

Adress och postadress Faktureringsadress om annan 

E-postadress (vänligen texta noggrant) Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Strandskyddsdispens är tidigare beviljad på fastigheten  Ja, datum: .....................................   Nej 

Tomtplatsavgränsning är tidigare beslutad på fastigheten  Ja, datum: .....................................   Nej 

Beskrivning av åtgärden: 

 Fortsättning se bilaga/baksida 

Beskrivning av vilka värden som finns på platsen för växt-, djur- och friluftslivet samt beskrivning av hur 
åtgärden kan påverka dessa värden: 

 Fortsättning se bilaga/baksida 

Särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som åberopas: 

 Fortsättning se bilaga/baksida 

Obligatorisk handling att bifoga: Situationsplan i karta med åtgärden redovisad och foton från platsen. 

Jag godkänner att min e-postadress används för all kommunikation, inkl. förenklad delgivning enl. 22–26 §§ delgivningslagen (2010:1932) i detta ärende.

Datum Underskrift 

OBS! För handläggning av ärendet debiterar byggnadsnämnden sökanden enligt gällande taxa. 
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