
 
 

  
 

Ansökan om förhandsbesked  
 

1 (2)  

Sökande 
Namn/företagsnamn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej 
 
Fakturamottagare om annan än sökande 

Namn/företagsnamn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Telefon/mobiltelefon 

 
Fakturareferens 

 
Eventuell medsökande eller kontaktperson om sökande är ett företag 

Namn 

 
Personnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej 
 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetens adress 

 
Fastighetens postadress 

 
 
Uppgifter om planerad nybyggnad 

Ansökan avser 

☐ Enbostadshus 
☐ Tvåbostadshus 
☐ Fritidshus 
☐ Lokal 
☐ Annan byggnadstyp eller anläggning, specificera: 
 
 

Tomtens beskaffenhet 

☐ Befintlig fastighet 
☐ Tänkt avstyckning 
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Vatten och avlopp 
Anslutning vatten 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Anslutning avlopp 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Anslutning dagvatten 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Om gemensam anläggning beskriv vilken 

 
 

 
Bilagor som ska bifogas 

 

☐ Bilaga 1, Situationsplan  
 
☐ Bilaga 2, Kompletterande upplysningar 
 
☐ Bilaga 3, Eventuella yttranden 
 
☐ Bilaga 4,  
 

 
Information  

 

Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden (eller motsvarande 
nämnd) avgör om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den tänkta platsen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma om villkor som behövs för att bygglov 
senare ska kunna beviljas. Ett positivt förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov 
görs inom två från beslutet. Om du inte lämnar in ansökan om bygglov inom två år från 
beslutet, upphör förhandsbeskedet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan beslut om 
bygglov. 
 

Information om förhandsbesked och bygglov finns på vår hemsida: uddevalla.se.  
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 
 
Avgift tas ut för handläggning. Information om avgifter finns på vår hemsida: uddevalla.se. 
Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. 

Personuppgifter 
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter. 
 

 
Godkännande 

 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 
handläggning. (Fylls i av den som är sökande) 
 

 
Underskrift 

Ort och datum Ort och datum 

Namnförtydligande sökande Namnförtydligande medsökande 

Underskrift sökande Underskrift medsökande 

 

Blanketten skickas till 
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 

Blanketten uppdaterad 2023-02-16 
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