
 

Ansökan om förhandsbesked 
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Reviderad 2022-03-01 
 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på nästa sida i denna blankett. 
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Sökande 
Namn eller Företag Personnummer eller organisationsnummer 
  

Adress Postnummer och ort 
  

Fakturaadress (om annan än ovan) Ev referensnummer/märkning på fakturan 
  

E-postadress Telefonnummer 
  

Ange om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen och i så fall vilken typ: 
 Markering för skyddad folkbokföring  Sekretessmarkering 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning (ex Lomma 33:11) Fastighetens adress 
  

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
 

Uppgifter om planerad nybyggnad 
Typ av byggnad: 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus 

 Annat, ange vad:  

 

 

Åtgärden är planerad att genomföras på:  
 Befintlig fastighet  Tänkt avstyckning 

Uppgifter om area: 
Ungefärlig area som byggnaden eller byggnaderna upptar på mark: _________ kvm 

Vatten och avlopp:  
 Kommunalt vatten  Egen brunn  Gemensam brunn 

 Kommunalt avlopp  Enskild avloppsanläggning  Gemensam avloppsanläggning 

Tidigare kontakter med byggenheten 
Har du tidigare varit i kontakt med byggenheten om den här åtgärden?  Ja 
Om du vet vem du varit i kontakt med, ange det här:  
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Information om avgift 
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift i enlighet med fastställd 
plan- och bygglovs taxa. Avgift debiteras även då ansökan återkallas, ansökan avslås eller då ärendet 
avskrivs av annat skäl.  

Information om förhandsbesked 
Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden prövar om en 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 om förhandsbesked. 
Lämnas inte ansökan om bygglov in inom två år från dagen för beslutet om förhandsbesked upphör 
förhandsbeskedet att gälla. Byggåtgärden får inte påbörjas innan bygglov har beviljats. 

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Datum 
   

 
Blanketten skickas till: miljo-byggnadsnamnd@lomma.se eller 

Lomma kommun, Byggenheten, 234 81 Lomma. 
 

 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se. 
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