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ankomststämpel

ANSÖKAN om förhandsbesked

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunhuset
234 81 LOMMA
040-641 10 00
www.lomma.se

datum

Blankett uppdaterad: 2017-02-23

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Mobiltelefon

Telefon arbetet

Sökandens namn *

Person-/organisationsnummer *

Telefon bostaden

Postadress (utdelningsadress, postnr och postort) *

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än postadressen) *

ID nr

Uppgifter om planerad nybyggnad
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Lokal

Annat___________________________________________
Det är möjligt att i ord ytterligare beskriva planerade åtgärder på blankettens baksida

Tomtens beskaffenhet
Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2

Befintlig fastighet

Tänkt utformning av nybyggnaden
En våning med inredd vind, taklutning ca _______

En våning utan inredd vind, taklutning ca _______
Två våningar, taklutning ca _______

Källare

Souterrängvåning

Gemensam brunn

Kommunal anslutning

Gemensam trekammarbrunn

Kommunal anslutning

Planerad sanitär anläggning
Vatten
Egen brunn

Avlopp
Egen trekammarbrunn
Annat system för vatten och avlopp

Avfallshantering (beskrivning)

Bilagda handlingar
Annan bilaga
Karta med tänkt placering

Husförslag

_______________________________________

Övriga upplysningar (t.ex. eventuella yttranden)

Allmänt om förhandsbesked
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 beslut bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas.
Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs/lämnas
inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.
Sökandens underskrift *

Namnförtydligande

Kontaktperson, namn och telefon (dagtid)

___________________________

___________________________

___________________________

* Fakturering till annan än sökande godtas endast om fullmakt inges.
Om gulmarkerade fält inte är ifyllda kan miljö- och byggförvaltningen inte handlägga ärendet.
I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
Debitering av avgifter för bygglov, bygganmälan och planavgift kommer att ske i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
Avgift debiteras även då ansökan återkallas, ansökan avslås eller då ärendet avskrivs av annat skäl.

