Lokaliseringsprövning/förhandsbesked
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Byggnadsnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Den
rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande
integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära
rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur
kommunen behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande, namn

Telefon dagtid

Adress och postadress

Faktureringsadress om annan

E-postadress (vänligen texta noggrant)

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon mobil

Uppgifter om tomt
Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca

m2

Byggnadstyp
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Lokal

Annat, specificera:

Beskrivning av den ansökta byggnationen
Huvudbyggnadens ungefärliga yttermått

Längd:

m Bredd:

Två våningar,
taklutning ca

m

En våning utan inredd vind,
taklutning ca
grader
Källare

En våning med inredd vind,
taklutning ca
grader
Souterrängvåning

grader

Planerad sanitär anläggning samt avfallshantering
Vatten

Egen brunn

Gemensam brunn

Kommunal anslutning

Gemensam trekammarbrunn

Kommunal anslutning

Avlopp

Egen trekammarbrunn
Annat system för vatten och avlopp, specificera
Avfallshantering beskrivning:

Bifogade handlingar
Utdrag ur ekonomisk karta

Husförslag

Övrigt:

Allmänt Lokaliseringsprövning/förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden 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 inte påbörjas innan bygglov
föreligger.

Underskrift
Jag godkänner att min e-postadress används för all kommunikation, inkl. förenklad delgivning enl. 22–26 §§ delgivningslagen (2010:1932) i detta ärende.

Datum

Underskrift

OBS! För handläggning av ärendet debiterar byggnadsnämnden sökanden enligt gällande taxa.
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