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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

 
 
 

 

Dnr    
 
 
 
 

 Förhandsbesked (fyll i 1-4, 9-10) 
 Strandskyddsdispens (fyll i 1-2, 5-8, 10) 
 
1. Sökande  
Namn Fastighetsbeteckning  

Adress  Fastighetens adress (om annan än sökandes)  

Postnr Postort Postnr Postort 

Personnr/Organisations nr Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) 

Telefon Fastighetsägarens adress (om annan än sökandes) 

E-post Postnr  Postort 

 
2. Faktureringsadress (om annan än ovan) 
Namn Kontaktperson för fakturering 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

 
3. Planerad byggnation 

       Enbostadshus        Flerbostadshus        Ekonomibyggnad                Lagerbyggnad  

       Brygga        Bastu         Förråd        Övrigt, ange vad: 

 
4. Planerad Vatten- och Avloppsanläggning 

 Vatten 
     Egen brunn 

 
       Gemensam brunn 

 
       Kommunal anslutning 

 

       Övrigt (ange vad)    

 Avlopp 
     Egen trekammarbrunn 

 
       Gemensam trekammarbrunn 

 
       Kommunal anslutning 

 
 

 
5. Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken  

     Redan ianspråktaget område         Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten             Avskilt från stranden 

     Utvidga pågående verksamhet         Angeläget allmänt intresse                                            Annat mycket angeläget intresse 

 
 

Förhandsbesked/Strandskyddsdispens 
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 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

 
6. Beskrivning av berört område (växter, djurliv, hav, vattendrag, sjö) 

 

 

 

 

 
7. Påverkan på strandskyddets syfte 
Hur påverkar den tänkta åtgärden/anläggningen/verksamheten allmänhetens tillgång till strandområdet samt livsvillkoren  
för djur- och växtliv?  

 

 

 

Kommer några kompensations- eller skyddsåtgärder utföras som minskar påverkan på djur- och växtlivet samt/eller 
underlättar allmänhetens tillgång till strandområdet? 

 

 

 

 

8. Typ av åtgärder 
       Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning 

     Brygga                Pir                Utfyllnad                Strandskoning                Annat: 
 

     Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller liknande åtgärd 
     Muddring                                 Annat: 

 

     Bygga bro eller anlägga/byta trumma 
     Omgrävning av vattendrag 
     Nedläggning eller byte av kabel, rör eller ledning, i vattenområde 
     Bortledande av ytvatten, från sjöar och vattendrag, t.ex. bevattning, anläggande av dammar 
     Utrivning av vattenanläggning 
     Uppläggning av muddermassor, ange: 
     Plats:                                                                                Yta:                                     Mängd: 
     Bifogad karta 

 

     Byggnad, ange även utformningen av den fria passagen 
     Ny                                 Utökning av befintlig                                 Annat: 

 

     Annan anläggning/åtgärd: 

 
9. Uppgifter om planerad nybyggnad 

 Tomtens beskaffenhet 
       Befintlig fastighet                                          Tilltänkt avstyckning                       

 Tänkt utformning av nybyggnaden 
       En våning utan inredd vind, taklutning ca             grader    
       En våning med inredd vind, taklutning ca             grader          
       Två våningar, taklutning ca             grader                                   Källare                                   Suterrängvåning 
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 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

 
 
10. Ange den areal som påverkas av åtgärden 

 På land    

 Yta Bredd Djup Längd 

 I vattnet    

 Yta Bredd Djup Längd 
 
11. Övriga upplysningar (beskriv gärna med egna ord vad som ska göras) 

  

 

 

 
 
Information 
På situationsplanen ska du: 
Redovisa föreslagen tomtplats, husplacering, utfart och placering av enskilt avlopp. 
En situationsplan beställer du hos lantmäteriet 0771-63 63 63 alt. kundcenter@lm.se 
 
Allmänt förhandsbesked 
Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden (SBN) prövar om åtgärd som kräver 
bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. SBN kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov 
senare skall kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för 
beslutet upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger. 
 
Avgift 
För handläggning av strandskyddsdispens utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. För handläggning av förhandsbesked 
utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa”. Faktura 
skickas separat. 
 
 
Blanketten skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till  
 Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN 

 
 

12. Bifogade handlingar (Märkta med * är obligatoriska och ska bifogas) 
     Situationsplan (tomtkarta)*        Tillstånd från Trafikverket vid utfart på allmän väg        Foto på platsen 

     Fasadritning på ny byggnad*   

 

13. Underskrift sökande 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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 642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se 
  

  

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, 
telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende enligt plan- och 
bygglagen och/eller miljöbalken. Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi  kan  
även  komma  att  dela  dina  personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden 
i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information   om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via e-post på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt 
dataskyddsombud via e-post på svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår  behandling  av dina  personuppgifter  
har  du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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