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Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret

Ansökan om förhandsbesked
Fastighet och fastighetsägare
Fastighetsbeteckning*

Fastighetens adress

Fastighetsägare: (om annan än sökande)

Organisations- eller personnummer

Sökandes namn*

Organisations- eller personnummer*

Adress*

E-post

Mobiltelefon

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Uppgifter om planerad nybyggnad
Typ av byggnad som planeras

Annat

Byggnadsarea/Boarea

Uppskatttad sammanlagd produktionskostnad inklusive moms, kr

Tomtens beskaffenhet
Tomtens beskaffenhet
Befintlig fastighet
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Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2

Tänkt utformning av nybyggnad
Tänkt utformning av nybyggnad

Planerad sanitär anläggning
Vatten
Egen brunn
Gemensam brunn
Kommunal anslutning
Avlopp
Egen anläggning
Gemensam anläggning
Kommunal anläggning
Annat system för vatten och avlopp

Avfallshantering (beskrivning)
Avfallshantering (beskrivning)

Bilagor till ansökan
Bilagor
Kartunderlag
Energiförsörjning
Annan bilaga

Övriga upplysningar, t ex eventuella yttrande
Övriga upplysningar

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Ett beslut om förhandsbesked/lokliseringsprövning innebär att byggnadsnämnden prövar om åtgärd
som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare skall kunna
beviljas.
Ett tillstånd (positivt beslut i förhandsbeskedet/lokaliseringsprövningen) är bindande vid prövning av
ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
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Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla.
Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.
Fastighet och fastighetsägare

Nedan fyller du i uppgifter om fastigheten samt fastighetsägare
Uppgifter om planerad nybyggnad

Nedan kryssar du i vilken typ av byggnad du planerar att bygga
Tomtens beskaffenhet

Nedan kryssar du i hur tomten är beskaffad
Tänkt utformning av nybyggnad

Nedan kryssar du i hur byggnaden är tänkt att utformas
Planerad sanitär anläggning

Nedan kryssar du i uppgifter för vatten och avliopp
Avfallshantering (beskrivning)

Nedan beskriver du hur du planerat att tan hand om avfallet
Bilagor till ansökan

Nedan anger du vilka handlingar du skickar med ansökan.
Kartunderlaget ska vara i skala 1:500 eller 1:1000
Övriga upplysningar, t ex eventuella yttrande

Nedan skriver du in övriga upplysningar

Ifyllnadsstöd för blanketten
Fastighetsbeteckning

Fyll i fastgihetsbeteckning, exempel Haparanda 1:1, Haparanda 1
Fastighetens adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort
Fastighetsägare: (om annan än sökande)

Fyll i namn, gatuadress, postnummer och ort
Organisations- eller personnummer

Fyll i Organisations- eller personnummer, ex 1234567890
Sökandes namn

Fyll i namn, gatuadress, postnummer och ort
Organisations- eller personnummer

Fyll i Organisations- eller personnummer, ex 1234567890
Adress

Fyll i gatuadress, postnummer och ort
E-post

Fyll i e-postadress
Mobiltelefon

Fyll i mobiltelefonnummer
Telefon bostaden

Fyll i telefonnummer med riktnummer
Typ av byggnad som planeras

Nedan kryssar du i lämplig ruta
Tomtens beskaffenhet
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Nedan kryssar du i lämplig ruta
Tänkt utformning av nybyggnad

Nedan kryssar du i lämplig ruta/rutor
Vatten

Nedan kryssar du i lämplig ruta
Avlopp

Nedan kryssar du i lämplig ruta
Avfallshantering (beskrivning)

Beskriv hur du har planerat att ta hand om avfallet
Bilagor

Kryssa i lämplig ruta/rutor
Annan bilaga

Ange eventuell annan bilaga
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