Miljö och byggförvaltningen
ANSÖKAN om förhandsbesked

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Person-/organisationsnummer

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Person-/organisationsnummer

Sökanden

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

Postort

Telefax (även riktnr)

E-post

Uppgifter om planerad nybyggnad
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Annat

Byggnadsarea/Boarea

Fritidshus

Lokal

Uppskattad produktionskostnad inklusive moms, kronor

Tomtens beskaffenhet
Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m²

Tänkt utformning av nybyggnaden
En våning utan inredd vind

En våning med inredd vind

Två våningar

Källare

Souterrängvåning

Annat

Takvinkel, grader

Planerad sanitär anläggning
Vatten
Egen brunn

Gemensam brunn

Kommunal anslutning

Gemensam anläggning

Kommunal anslutning

Avlopp
Egen anläggning
Annat system för vatten och avlopp

Avfallshantering (beskrivning)
Beskrivning

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-67 80 00

0370-67 81 05

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

miljobygg@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Miljö och byggförvaltningen

Bilagda handlingar
Utdrag av ekonomisk karta

Annan bilaga

Energiförsörjning

Övriga upplysningar, t ex eventuella yttranden
Övriga upplysningar

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) 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 ej påbörjas innan bygglov föreligger.
Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen,
Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370 67 80 00.
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