
 

    MMIILLJJÖÖ--  OOCCHH  BBYYGGGGNNAADDSSFFÖÖRRVVAALLTTNNIINNGGEENN  
Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress 

542 86 MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 
MARIESTAD 

0501-75 60 05 
0501-75 60 20 
0501-75 60 30 

0501-75 60 09 www.mtgskaraborg.se mbn@mariestad.se 

 

Ansökan om förhandsbesked 
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Skickas eller lämnas in till Skickas eller lämnas in till 

 Mariestad Töreboda  Gullspång 

Allmänt om förhandsbesked 
 
Ett beslut om förhandsbesked innebär att Miljö- och byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
Miljö- och byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna 
beviljas. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft upphör tillståndet att gälla. 
Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov och startbesked föreligger. 
 
Fastighetsuppgifter (fastighet som ansökan/anmälan avser) 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

  

Fastighetens adress Fastighetens ort 

  

Sökande  
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

  

Utdelningsadress 

 

Postnummer Ort E-post 

   

Telefon dagtid  Mobiltelefon 

  
Fakturaadress (fylls endast i om den är annan än utdelningsadressen) 
Adress/Box 

 

Postnummer Ort Referensnummer 

   

Uppgifter om planerad nybyggnad 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus  Lokal   Garage 

 Annat: 
Tomtens beskaffenhet 

  Befintlig fastighet   Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2 

Tänkt utformning av nybyggnaden     

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

 Två våningar, taklutning ca;  grader (o)  Källare  Souterrängvåning 

Planerad sanitär anläggning 
Vatten 

 Egen brunn   Gemensam brunn   Kommunal anslutning 

Avlopp 

 Egen anläggning   Gemensam anläggning  Kommunal anslutning 

 
  



 

Sida 2 av 2 
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Avfallshantering (beskrivning) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilagda handlingar 

 Situationsplan  Husförslag  Annat: 

Övriga upplysningar tex eventuella yttranden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter 
Ort och datum 
 
 
Sökandens underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
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