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Ansökan om förhandsbesked

Blanketten skickas till:
6. Miljö- och
byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

Ansökningsdatum:

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Fastighetens adress

Postadress

Sökandens namn
Adress

Postadress

Person-/organisationsnummer

Mejl

Telefon bostaden

Telefon dagtid

Byggnadstyp
Enbostadshus

Garage

Hotell/Rest.

Gruppbygda små-/radhus

Tvåbostadshus

Förråd

Fritidshus

Flerbostadshus

Kontorshus

Affärshus

Industribyggnad

Annan byggnad eller anläggning

Planerad utformning
st Antal våningar

Inredd vind

Källare

Souterängvån.

lutning

Fasadbeklädnad:

Trä

Tegel

Puts

Plåt

Betong

Takbeklädnad:

Tegel

Btg.pannor

Papp

Plåt

Skiffer

Planerade installationer
Vatten ansluts till:

Kommunalt

Egen anläggn

Gemensamhetsanlägg, namn eller reg.bet

Spillvatten ansl till:

Kommunalt

Egen anläggn

Gemensamhetsanlägg, namn eller reg.bet

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Olja/ved

Direktverkande el

Vattenburen el

Fastighetsarea (tomtyta)

Värmepump

Fastighetsbildning sökt

m²
Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

Annan uppvärmning

Servitut vägar, ledningar
m miljöinspektör

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Avfallshantering
Beskrivning

Bifogade handlingar
Karta som tydligt redovisar tänkt husplacering inkl tillfartsväg

Husförslag

Övrigt:

Övriga upplysningar

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 skall kunna
beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som
görs inom två år från beslutsdagen. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet
upphör tillståndet att gälla.
Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Underskrift
Sökande

Namnförtydligande

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som
myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att
hämta kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina
uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som
behandlar information för vår räkning.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land
utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.
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 mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs gärna mer på www.hammaro.se/dataskyddsforordningen

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

