
ANSÖKAN om förhandsbesked 
Datum

Stadshuset, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby 
E-postadress: byggnad@mjolby.se

Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Sökandens namn Organisationsnummer/personnummer Telefon bostad 

Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Telefon arbete Telefon mobil 

Sökandens e-postadress 

Jag föredrar att kommunicera via angiven e-postadress

Fakturaadress (utdelningsadress, postnummer och postort) om annan än sökandens 

Planerad nybyggnad 
Ansökan avser 

enbostadshus tvåbostadshus fritidshus Annat: 

Byggnaden avses uppföras på 

befintlig tomt, fastighetsarea (m²): planerad avstyckning, fastighetsarea ca (m²): 

Planerad utformning av byggnaden 

Två våningar utan inredd vind, taklutning ca (grader): Två 

våningar med inredd vind, taklutning ca (grader): 

En våning utan inredd vind, taklutning ca (grader): En 

våning med inredd vind, taklutning ca (grader): Källare 

Souterrängvåning 

Planerad vatten- och avloppsanläggning 
Vatten 

Egen brunn Gemensam brunn Kommunal anslutning Annat system: 
Avlopp 

Egen trekammarbrunn Gemensam trekammarbrunn Kommunal anslutning Annat system: 

Handlingar som bifogas ansökan 

Utdrag ur fastighetskarta Husritningar (förslag) Övriga bilagor: 

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Byggherrens underskrift 

Allmän information om förhandsbesked 

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnads- och räddningsnämnden prövar om en åtgärd som 
kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Byggnads- och räddningsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov 
senare skall kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan 
om bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft upphör beslutet att gälla. 

Namnförtydligande 

Vi tar emot handlingar digitalt. För att vi ska kunna hantera dem behöver filen: 

– vara i pdf-format
– vara skalenliga i sidformat A0-A4 och med rätt orientering (stående/liggande). 
– vara namngiven utifrån filens innehåll (t.ex. ansökan.pdf, planritning.pdf).
– inte vara ett dokument som är fotograferat med kamera eller mobilkamera.
– endast innehålla 1 ritning eller handling.

Handlingar skickas till byggnad@mjolby.se 

För mer information om digitala handlingar, se www.mjolby.se/bygga 

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - 
Byggnadskontoret i Mjölby kommun, se bilaga.



INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – BYGGNADSKONTORET I MJÖLBY 

KOMMUN 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, övriga 
kontaktuppgifter samt, i vissa fall, fotografier på fastigheten. Syftet med behandlingen är 
att kunna handlägga din ansökan inom byggnadskontorets myndighetsutövning. 

Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande/fastighetsägare, annan fastighetsägare, 
beställare eller extern sökande. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid 
all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är kommunens myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) samt övrig gällande lagstiftning och förordningar. Dina uppgifter kommer 
därmed att bevaras. 

De personuppgifter vi behandlar gällande dig registreras i byggnads- och 
räddningsnämndens ärendehanteringssystem Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby kommun. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller 
raderar dina uppgifter. Rätten att begära betyder inte att byggnadskontoret alltid kan 
genomföra din begäran då annan lagstiftning kan kräva att uppgifterna bevaras.  

Du når oss enklast på byggnad@mjolby.se 

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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