
 
Ansökan om förhandsbesked 

Stämpel ankomstdatum 

  

 
Datum:    

 

 
 

Fastighet och sökande 
 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress 

Sökandens namn Sökandens personnummer/organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid (även riktnr) 

Postnummer Postort E-postadress 

Sökandens faktureringsadress (om annan än ovan angiven) 

 
Ärende 

 

Nybyggnad 

 
 
Annat:    

 
Byggnadstyp 

 
En-/tvåbostadshus 

 
Annat:    

 
Uppgifter om planerad nybyggnad 

 

Befintlig fastighet Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) cirka     m² 
 

Planerad utformning av nybyggnaden 

En våning utan inredd vind 

 

 
En våning med inredd vind Två våningar 

 

 
Källare 

 
Byggnadsyta cirka      m² 

 

Fasadmaterial Takmaterial 
 
 

Planerad sanitär anläggning, anslutning till 
 

Kommunalt VA Kommunalt spillvatten Kommunalt dagvatten 
 

Enskild VA-anläggning 
 
Enskilt spillvatten 

 
Enskilt dagvatten 

 

Väganslutning till 
 

Enskild markväg Samfälld väg Allmän väg 
 

Avfallshantering (beskrivning) 
 
 
 

Övriga upplysningar:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 

Byggherren 
 
 

Namnförtydligande 

 
 
 
 
Bilagor 
 

Situationsplan 

Om förhandsbesked 

Om du tänker bygga på en obebyggd tomt utanför 
detalj- område bör du söka förhandsbesked. I 
förhandsbeskedet bedömer kommunen om 
tomtplatsen är lämplig att bebygga. Ett positivt 
förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att 
sedan få bygglov om byggnationen i övrigt uppfyller 
de krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL). 

Ett förhandsbesked är giltigt i två år från 
beslutsdatum och kräver inte lika omfattande 
ansökningshandlingar som ett bygglov. 

En avgift enligt fastställd taxa kommer att tas ut för 
beslutet. 
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