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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED FÖR BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD

Skicka blanketten tillsammans med en omgång bilagor till:
Tranås kommun
Bygg och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS

eller till:
bm@tranas.se

Vid frågor går det bra att ringa till 0140681 51.

Information om fastigheten och byggnaden
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress

Fastighetens ägare, om annan än sökande

Information om dig som söker

Adress

Postnummer Postort

Telefon, hem/arbete Telefon, mobil

epostadress

Faktureringsadress (om annan än ovan) Eventuell projektbeteckning

Information om eventuell medsökande

Adress

Postnummer Postort

Telefon, hem/arbete Telefon, mobil

epostadress

Kontaktperson (om annan än sökande)
Förnamn Efternamn

epostadress

Telefon, hem/arbete

Telefon, mobil

Ansökan gäller förhandsbesked för...
Nylokalisering eller kompletteringsåtgärd utanför detaljplan.
Avvikelse från gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ändrad användning av byggnad, från: till:
Annan åtgärd:

Typ av planerad byggnad eller anläggning
Enbostadshus

Tvåbostadshus
Rad eller kedjehus
Fritidshus
Flerbostadshus

Industri eller lagerbyggnad
Transformator eller pumpstation

Garage eller förråd

Mur eller plank
Parkeringsplats
Idrottsplats

Upplag eller materialgård
Vindkraftverk
Radio eller telemast

Annan typ av komplementbyggnad:
Annan typ av byggnad eller anläggning:

Förnamn Efternamn Personnummer

Förnamn Efternamn Personnummer

Firmanamn Organisationsnummer

Firmanamn Organisationsnummer
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Information om projektet
Ursprungligt byggår Ungefärlig byggnadsarea

m2
Ungefärlig nockhöjd

m
Tänkt upplåtelseform

Antal byggnader Antal bostäder/lokaler Antal våningar Inredd vind Inredd källare

Form på taket:
Sadeltak Brutet tak Platt tak Pulpettak Förskjutna pulpettak

Motfallstak Valmat tak Säteritak Annan takform:

Material och färgval
Fasad: Trä Plåt Betong/puts Tegel Annat: Färg:

Tak: Papp Plåt Betongtegel Lertegel Annat: Färg:

Fönster: Trä Plast Aluminium Stål Annat: Färg:

Information om platsen
Nuvarande markanvändning

Geoteknisk undersökning är utförd Kända föroreningar finns på platsen

Tomtstorlek
m2 Befintlig arrendetomt Befintlig avstyckad tomt Planerad avstyckning

Vatten och avlopp: Kommunal anslutning Samfällighetsanläggning Egen anläggning

Väganslutning: Befintlig utfart Delas med granne Ny utfart till allmän väg Ny utfart till enskild väg

Finns det djurhållning (stall) inom 200 meter från platsen? Ja: Nej

Kort beskrivning av projektet

Hantering av personuppgifter
När ansökan lämnas in öppnas ett ärende och alla personuppgifter hanteras enligt EUs dataskyddsförordning.
Personuppgifterna används bara för att fullgöra kommunens skyldigheter i ärendet. Uppgifterna kan lämnas vidare
till andra myndigheter för att uppfylla gällande lagstiftning och kommer att arkiveras efter att ärendet har avslutats.

För att underlätta hanteringen av ärendet har ni möjlighet att lämna ett medgivande för att personuppgifterna i
ärendet lämnas vidare, exempelvis via epost, till andra parter som är inblandade i byggprocessen.

Vi godkänner detta Vi godkänner inte detta

Information om ansökan
Fyll i allt som är relevant för projektet i blanketten, bifoga alla nödvändiga bilagor och lämna in ansökan till bygg och
miljöförvaltningen. Om ansökan inte är komplett, kan ett föreläggande om komplettering utfärdas. Om detta inte följs,
kommer ärendet att avslutas eller avgöras i befintligt skick. Ett beslut i ärendet ska i normala fall tas inom tio veckor
efter att ansökan är komplett. För ansökan debiteras gällande taxa enligt beslut från kommunfullmäktige.

Underskrifter
Sökande: Eventuell medsökande:

Fastighetsägare (om annan än sökande): Ort och datum:
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