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Strandskydd
Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs
stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en
båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i
närheten av stränderna samt i vattnet.

Vad innebär strandskyddet för
dig som vill bygga vid vattnet?
Det generella strandskyddet är 100 meter från
strandkanten både på land och i vattenområdet. På
Lungön och Åbordsön är det 200 m. Strandskyddet
gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och
vattendrag. Det är förbjudet att inom
strandskyddsområden att utföra åtgärder. Du får till
exempel inte anlägga, gräva eller bygga något vid
stranden.

För att dispens ska kunna beviljas får du inte heller
försämra allmänhetens tillgång till strandområden
eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och
växtlivet.

Mer information om detta kan du få av:
Monika Bertgren 0611-34 81 07
monika.bertgren@harnosand.se

Dispens från strandskyddet
För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt
påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det
vill säga ett undantag från förbudet i
strandskyddslagen. För att få dispens från
strandskyddet krävs minst ett särskilt skäl enligt
lagen.
Följande särskilda skäl kan åberopas:

 området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller
tomtplatsavgränsning,

 området är väl avskilt från stranden av till exempel
en större väg eller järnväg,

 området behövs för en anläggning som måste
ligga vid vatten,

 området behövs för att utvidga en pågående
verksamhet,

Mer information
En ansökan ska innehålla:

 eget namn, adress och telefonnummer,
 fastighetsbeteckning och namn på
kommunen







beskrivning av vad du planerar att göra,
skiss på det du planerar att göra,
karta och beskrivning av området,
syftet med åtgärden,
särskilda skäl som motiverar
dispensansökan,

 en beskrivning av att en dispens inte

 området behöver användas för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddsområdet,

 området behöver användas för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

Samhällsförvaltningen
Besöksadress: Johannesbergshuset, Brunnshusgatan 4
Postadress: Härnösands kommun, 871 80 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00 Fax: 0611-34 81 11 E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

påverkar syftet med
strandskyddsbestämmelserna.

