Datum

………………….
☐ Ansökan om förhandsbesked

Ansökan sänds till

☐ Strandskyddsdispens

Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säffle

Fastighet och sökande (byggherre)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Telefon bostaden

Sökandens namn

Organisations-/personnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet

E-post

Byggnadstyp (Byggnadens huvudsakliga användning)
☐ Enbostadshus

☐ Tvåbostadshus

☐ Gruppbyggda små-/radhus

☐ Kontorshus

☐ Affärshus

☐ Industribyggnad

☐ Garage

☐ Förråd

☐ Hotell/restaurang

☐ Flerbostadshus
☐ Fritidshus
☐ Annat:

Planerad utformning
Antal våningar

☐ Inredd vind

☐ Källare

☐ Suterrängvån.

☐ Tegel

☐ Puts

☐ Betong

☐ Plåt

☐ Annat:

☐ Btg. pannor

☐ Papp

☐ Plåt

☐ Skiffer

☐ Annat:

Fasadbeklädnad

☐ Trä
Takbeläggning

☐ Tegel

Fastighet
Fastighetsarea

Fastighetsbildning sökt

Servitut vägar m m

Planerade installationer
Vatten anslutes till

☐ Allmän anläggn

Spillvatten ansl. till

☐ Allmän anläggn.

Uppvärmning

☐ Fjärrvärme

☐ Egen anläggning

☐ Gemensamhetsanl. namn eller
registerbeteckning

☐ Egen anläggning (Särskild anmälan/ansökan krävs).
☐ Olja/ved

☐ Direktv. el

☐ Vattenburen el

☐ Värmepump

☐ Annat

Övriga upplysningar
Bifogade handlingar

☐ Karta

☐ Husförslag

☐ Annat:

Övrigt
Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som bedöms för att bygglov senare skall kunna beviljas. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av bygglov inom två år från att beslutet vunnit lagakraft. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Underskrift
Sökanden

Namnförtydligande

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga din ansökan. Personuppgifterna kommer att bevaras
med stöd av arkivlagen (1991:782) och miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan. Uppgifterna
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande integritetslagstiftning. Information om
dina rättigheter finner du på kommunens hemsida www.saffle.se/gdpr.

SÄFFLE KOMMUN
Postadress
Miljö och byggförvaltningen
SE-661 80 Säffle

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

E-post miljo.bygg@saffle.se
Telefon 0533-68 10 00 vx

Organisationsnr 212000-1900
Bankgiro 294-7935

