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ANSÖKAN
Förhandsbesked
Datum

Bollebygds kommun 517 83
Bollebygd
samhallsbygg@bollebygd.se
033 - 430 55 88 (bygglovsrådgivning)

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare: Förnamn (om annan än sökanden)

Efternamn

Sökanden: Förnamn

Efternamn

Personnummer / org. nr.

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon kvällstid

Jag godkänner kommunikation via epost

Uppgifter om planerad nybyggnad





Enbostadshus

Tvåbostadshus



Fritidshus



Annat
Annan byggnad

Tomtens beskaffenhet





Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2

Tänkt utformning av nybyggnaden




En våning utan inredd vind
Källare




En våning med inredd vind
Souterrängvåning




Två våningar
Annat

Planerad sanitär anläggning
Vatten



Egen brunn



Gemensam brunn



Kommunal anslutning

Egen anläggning



Gemensam anläggning



Kommunal anslutning

Avlopp



Annat system för vatten och avlopp

Bifogade handlingar



Annan bilaga
Utdrag av ekonomisk karta

Tänkt storlek på byggnad(er) / Övriga upplysningar

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

Sida 2 (2)

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnads- och miljönämnden prövar om åtgärd som kräver
bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
Byggnads- och miljönämnden 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 då beslutet vann laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom två år, upphör
tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov föreligger.

Avgift, personuppgifter och förenklad delgivning
Avgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsnämnden blir ansvariga för dina
personuppgifter när den ifyllda blanketten inkommer till kommunen. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
finns på kommunens hemsida.
Bygg- och miljöenheten använder sig ibland av så kallad förenklad delgivning

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

