
FÖRHANDSBESKED ansökan

Uppgifter om planerad nybyggnad

En våning med inredd vind, taklutning ca ..........  grader (o)

                                                      Enbostadshus Tvåbostadshus

Annat .............................................

Fritidshus Lokal

Tomtens beskaffenhet
Befintlig fastighet

Tänkt utformning av nybyggnaden
En våning utan inredd vind, taklutning ca............. grader (o)

KällareTvå våningar, taklutning ca................................... grader (o)

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca .......... m2

Beskrivning

...............................................................................................................................................................

Avloppsanläggning placeras på

Kommunal anslutningEgen brunn

Egen avloppsanläggning

Gemensam brunn

Gemensam avloppsanläggning

Planerad vatten - och avloppsanläggning

Kommunal anslutning

 Vatten

Avlopp

Egen mark Annans mark

...............................................................................................................................................................

Placering, skyddsavstånd etc. se blanketten Anvisningar

Bifogade handlingar

Situationsplan

.......................................................................................................................................................................................

Översiktskarta

Annan bilaga

Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
Stadsbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare skall kunna beviljas. Det (positivt förhands-
besked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från beslut om positivt förhandsbesked. 

Övriga upplysningar ev yttranden

Sökandens underskrift
.........................................................................................................

Namnförtydligande
.........................................................................................................
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Postadress: Besökadress: Telefon: 036-10 50 00 
Stadsbyggnadskontoret Juneporten Fax: 036-10 57 76 

Ansökan insändes till bygglov@jonkoping.se 
www.jonkoping.se

Bygglovavdelningen V Storgatan 16 
551 89  Jönköping 

OBS! Personuppgifter kommer att behandlas enl. personuppgiftslagen (PUL).

Fastighetsägarens underskrift
........................................................................................................

Namnförtydligande
........................................................................................................

Datum  .......................................

 Fastighetsbeteckning

 Fastighetens adress 

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökandens namn/kontaktperson

Sökandens e-post 

Postnummer och postort 

Sökandens personnummer/org.nummer

Utdelningsadress/Box

Fastighetsägarens e-post (om annan än sökanden)

Fakturareferens/adress (om annan än utdelningsadressen)

Övrigt Telefon dagtid

Fastighet  Sökande
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