Ansökan om förhandsbesked
Blanketten skickas till:

Ulricehamns Kommun, Byggenheten
523 86 Ulricehamn eller
bygg@ulricehamn.se

Fastighet*

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Postnummer och postort

Sökande*
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson (om annan än sökanden

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-postadress

Medsökande
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer och postort

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn/Företagsnamn

Personnummer eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Namn/Företagsnamn

Personnummer eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer och postort

E-postadress

Fakturareferens

Ulricehamns kommun, Byggenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 (vx)
bygg@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se

Byggenheten

Byggnad/Anläggning*
Enbostadshus

Flerbostadshus, antal lägenheter: ...............................
Fritidshus

Tvåbostadshus
Industri/Lagerbyggnad

Annan byggnad/anläggning: .......................................

Areauppgifter*
Byggnadsarea: ..........................

Bruttoarea: ..........................

Vatten och avlopp*
Anslutning till
Vatten
Avlopp
Dagvatten

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

Tomtens beskaffenhet*
Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning, ca fastighetsarea: ...................

Övriga upplysningar

Kom ihåg
Skicka med en karta där du markerat platsen för den tänkta byggnaden, tillfartsväg och tänkt avstyckning.

Information
Ett beslut om förhandsbesked 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 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 inte ansökan om bygglov inom två år
från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov och startbesked
har lämnats.

Kommunikation
Genom att ange mobilnummer och/eller e-postadress godkänner du att framtida kommunikation i ärendet
sker via sms och/eller e-post.

Avgift
Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa

Underskrift*

Datum och sökandens underskrift

Datum och medsökandens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att
behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida

Byggenheten

Anvisningar och förklaringar
Arbete får inte påbörjas innan startbesked har lämnats.
Sökande: Den som undertecknar blanketten och tar emot all kommunicering i ärendet.
Medsökande: Det som kommuniceras under ärendets gång skickas också till den medsökande.
Fastighetsägare: Den som är lagfaren och taxerad ägare av fastigheten.
Fakturamottagare: Den som fakturan för bygglovet ska skickas till.
Areauppgifter:
Byggnadsarea: Byggnadsarea är ytan som byggnaden upptar på marken.
Bruttoarea: Bruttoarea är den sammanlagda ytan av alla våningsplan.

Byggnadsarea (BYA)

Bruttoarea (BTA)

