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1.Fastighet och sökanden
Fastighetsbeteckning *

Fastighetens gatuadress *

Sökanden: Förnamn *

Efternamn *

Person- eller organisationsnummer *

Postadress *

E-postadress (hit skickas beslut om inget annat anges) *

Postnummer och Ort *

Telefon *

Faktureringsadress (om annan än ovan) *

Företagets projektnummer

2.

Medsökande

Förnamn och efternamn

Personnummer

E-postadress

Telefon

3. Uppgifter om planerad nybyggnad
Enbostadshus
Tvåbostadshus
Fritidshus
Lokal
Annat:

*

Byggnadsarea:
Tomtens beskaffenhet

□ Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2

□ Befintlig fastighet

Tänkt utformning av nybyggnaden

□ En våning utan inredd vind
□ Källare

□ En våning med inredd vind

□ Suterrängvåning

□ Två våningar

□ Annat:

4. Planerad sanitär anläggning
Vatten

□ Egen brunn

Avlopp

□ Egen anläggning

□ Gemensam brunn

□ Kommunal anslutning

□ Gemensam anläggning

□ Kommunal anslutning

Annat system för vatten och avlopp

* = Obligatoriska uppgifter
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5. Bifogade handlingar
□ Situationsplan

6.Övriga upplysningar (till exempel yttranden)

7. Underskrifter
Ort och datum *

Ort och datum

Sökandens underskrift *

Medsökandes underskrift

Namnförtydligande *

Namnförtydligande

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga

8. Information om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas
på den avsedda platsen dvs en lokaliseringsprövning.
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.

Blanketten lämnas in på Kommunhuset eller skickas till: bygglov@orkelljunga.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga

