Datum

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED

……..………………………..
Fastighet
Fastighet

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Sökande
Namn

Pers.nr / Org.nr

Telefon, dagtid

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon, bostad

E-post

Mobiltelefon

Tomt och byggnad
Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca ………………………………………. m 2

Enbostadshus (villa)

Fritidshus

Annat: ……………….……………….....…..………

Planerad byggnadsarea: ………………………………. m

2

Antal bostäder: ……………………………...…………

Fler våningar, antal: ………………..

En våning

Källare/souterrängvåning

Planerat vatten och avlopp
Kommunalt

Enskilt*

Gemensamhetsanläggning*

Vatten:
Avlopp:
Bifogade handlingar
Utdrag ur ekonomisk karta
VA-utredning

*Observera! Om ruta för enskilt eller
gemensamt avlopp kryssas ska även
bilagan på nästa sida fyllas i.

Husförslag - broschyr eller liknande
Annan bilaga: ………………………………………

Övriga upplysningar

Allmänt om förhandsbesked
För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång till
vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer
Ett beslut om förhandsbesked innebär att Kommunstyrelsen prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e
på den avsedda platsen. Kommunstyrelsen kan i beslutet myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med
gällande dokumenthanteringsplan.
bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du
skall kunna beviljas. Ett positivt förhandsbesked är
har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.
bindande för Kommunstyrelsen vid prövning av ansökan
om bygglov som görs inom två år från beslutsdatum.

……………………………………………………………

Sökandens underskrift
Postadress
Tierps kommun
815 80 TIERP

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktuppgifter
Direkt
0293-21 80 88
Fax
0293-129 69
E-post medborgarservice@tierp.se

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se

Bilaga till ansökan om förhandsbesked
För att kunna göra en bedömning om platsen är lämplig för bebyggelse måste även möjligheten att anlägga
avlopp granskas. Därför behöver du lämna in vissa uppgifter om vilken lösning för vattenförsörjning och
avlopp du planerar. För större projekt med flera tomter samt projekt i känsliga lägen kan det krävas en
större va-utredning. Om så är fallet kommer att du kontaktas så att du får möjlighet att komplettera din
ansökan med detta.
Observera att denna bilaga endast är ett underlag för bedömningen av förhandsbeskedet. När det börjar bli
dags att anlägga avlopp måste du söka tillstånd hos kommunen. Mer information om att anlägga avlopp
finns på www.tierp.se eller www. avloppsguiden.se, eller kontakta Medborgarservice på telefonnummer
0293-21 80 88.
VATTENFÖRSÖRJNING
Egen brunn

Egen ytvattentäkt

Gemensamt vatten tillsammans med ……………………………………………………………………………..
AVLOPPSLÖSNING
Egen anläggning
Utförande
Sluten tank för WC

Gemensamt avlopp tillsammans med …………………………………………

Torrklosett

Infiltration

Markbädd / minireningsverk med utsläpp till ………………………………………………………………………
Annat ……………………………………………………………………………………………………………………
Avstånd till vattentäkt / brunn ……………………………………………………………………………………………

