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Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

  
Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Postadress Postnummer och ort 

  

Fastighetsägare Telefon 

Postadress Postnummer och ort 

Dispensen avser 

 Byggnad  Anläggning  Anordning eller annan åtgärd 

Ange typ …..……………...…… Ange typ ………………......…… Ange typ …………………...…… 

 Bygglov har sökts  Bygglov har inte sökts 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn Organisations- eller personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
Namn Efternamn 

Telefon E-postadress 
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Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

Särskilda skäl för dispens 

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

för strandskyddets syften. 

 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 utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske 

utanför området. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan ske utanför området. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. 

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





Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt 

till utvecklingen av landsbygden.
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Motivering till hur grunden för dispens uppfylls 

Obligatorisk bilaga 

 Karta som visar omfattningen av det du söker dispens för. Kartan: 
1. ska ha skala angiven
2. ska ha en önskad tomtplatsavgränsning markerad om en sådan är aktuell med fri

passage markerad där allmänheten har tillträde.

Information 

Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Underskrift 
Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 

http://www.emmaboda.se/GDPR
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