Ansökan om förhandsbesked
Piteå kommun
Fysisk planering
941 85 Piteå
Tel: 0911-69 60 00

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsadress*

Fastighetsägare*

Sökande
Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Personnummer/Organisationsnummer*
Postnummer*

Telefon

Ort*

E-post

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Uppgifter om planerad nybyggnad
Typ av byggnad

Enbostadshus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Lokal

Annat

Total byggnadsarea för alla bostäder

Befintlig tomts storlek

Antal nya tomter (max 2 stycken)

Ange tomtens/tomternas yta (max 3 000 m2)

Typ av tomt

Skogstomt, beskriv vegetation:

Jordbruksmark, i dagsläget inte möjligt att bygga på

Strandskydd finns för den aktuella tomten. I så fall krävs även ansökan mot miljöbalken. Separat anmälan.
Övrigt, ange vad:
Utformning av byggnad (Obs! Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten)

En våning utan inredd vind

En våning med inredd vind

Två våningar

Suterrängvåning

Planerad sanitär anläggning
Vatten

Egen brunn

Gemensam brunn

Kommunal anslutning

Gemensam anläggning

Kommunal anslutning

Avlopp

Egen anläggning
Annat system för vatten och avlopp

SAM-FP052

Avfallshantering (beskrivning)

1

Annat

Bilagor som ska bifogas ansökan
Översiktskarta där tomt ritas in och anslutning till väg enskild/kommunal/statlig markeras*
Situationsplan i skala 1:500 som visar tänkt byggnads/byggnaders och tomts/tomters indelning, tomtplats – avgränsning

placering av byggnad/byggnader
Bullerutredning
Geoutredning (t.ex. rasrisk, markens lämplighet)
Intyg på att anslutning får ske till gemensamhetsanläggning med kontaktuppgifter till ordförande*
Annan bilaga (till exempel färdigt husförslag)

Övriga upplysningar

Underteckna här
Ort och datum
Underskrift av sökande*

Namnförtydligande

Information
Observera att handläggning av din ansökan påbörjas när samtliga obligatoriska handlingar är inlämnade och fackmässigt upprättade,
inlämnade handlingar ska vara skalenliga.
Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Nämnden 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 beslutsdagen. Görs inte ansökan om
bygglov inom två år från beslutsdagen, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov och startbesked
beviljats.
Lämna in din ansökan
När din ansökan är fullständigt i fylld och du har ställt i ordning bilagorna skickar du in dina handlingar via e-post till
fysiskplanering@pitea.se eller via post till Piteå kommun, Fysisk planering, 941 85 Piteå.
Avgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller
rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du
på www.pitea.se/personuppgifter.
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