
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Sökanden: Förnamn Efternamn Organisations-/Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr) 

Postnummer Postort E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Företagets projektnummer 

Medsökanden: Förnamn Efternamn Telefon (även riktnr) 

Byggherre: Förnamn Efternamn Organisationsnummer 

E-postadress Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr) 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 
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Gagnefs Kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltning, 785 80 GAGNEF 
0241-151 00 

Utskrift tom blankett 

ANSÖKAN om förhandsbesked 
Datum 

Info 

Fastighet och sökande/byggherre 

Uppgifter om planerad nybyggnad 

Enbostadshus Tvåbostadshus Fritidshus Lokal    
Annat Byggnadsarea/Boarea Uppskattad sammanlagd produktionskostnad inklusive moms, kronor 

Tomtens beskaffenhet 

Befintlig fastighet Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m 2 

Tänkt utformning av nybyggnaden 

En våning utan inredd vind En våning med inredd vind Två våningar Takvinkel, grader 

Källare Souterrängvåning Annat 

Planerad sanitär anläggning 
Vatten Kommunal Avlopp Gemensam Kommunal 

Egen brunn Gemensam brunn anslutning Egen anläggning anläggning anslutning 
Annat system för vatten och avlopp 

Bilagda handlingar 
Annan bilaga 

Situationsplan Energiförsörjning 

Skriv ut Spara Stäng Framåt 
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Övriga upplysningar, t ex eventuella yttrande, beskrivning av avfallshantering om aktuellt, etc.  

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. 

Kommunikation 

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. 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post Godkänner du/ni kommunikation via sms 

Ja  Nej Ja  Nej 

Underskrifter 
Sökandens underskrift Medsökandens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Skriv ut Spara Stäng Framåt 

Information enligt dataskyddsförordningen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och kontaktuppgifter. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas 
enligt arkivlagen.  
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt med information 
från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även 
från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi 
behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter 
rättade.  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter
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