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Gråskuggade uppgifter måste lämnas för att 
prövning av ärendet ska kunna påbörjas.

ANSÖKAN OM  
FÖRHANDSBESKED

Se särskild blankett för ansökan om bygg-, 
rivning och marklov samt skyltlov och 
anmälan.

Ankomststämpel

Fastighetsbeteckning

Sökandes namn

Sökandes postadress (box/gata, postnummer, ort)

Fakturaadress (inklusive eventuella referensnummer/projektnummer med mera)

E-postadress

E-faktura/ID-nr

Fastighetsadress

Organisations-/personnummer

Byggnadsnummer/Husbeteckning

Telefon dagtid Mobilnummer

Fastighet och sökande

Skyddad identitet

Jag har haft kontakt med på Stadsbyggnadskontoret.

Datum

Planerad byggnadstyp eller åtgärd (Kryssa i ett eller flera alternativ)

Enbostadshus st Tvåbostadshus st StallEkonomibyggnad

Upplag

Egen brunn

Egen filterbädd

Gemensam brunn

Gemensam filterbädd

Kommunal anslutning 
för vatten

Kommunal anslutning 
för avlopp

Vindkraftverk Annan

Annat system för vatten och avlopp

Byggnadsarea ca 

Nybyggnad

Fastigheten

Planerad sanitär anläggning

Avfallshantering (beskrivning)

Tänkt utformning av nybyggnad

Tilltänkt avstyckning, fastighetsarea m2

En våning med ca taklutning Två våningar med ca taklutning
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Övriga upplysningar (Beskrivning av åtgärder eller eventuella yttringar)

Namnteckning sökande Namnteckning sökande

Namnförtydligande sökande Namnförtydligande sökande

Ansökan skickas till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund eller lämnas på kommunhuset på Brotorget 1 i Lund.
Ansökningsblanketten lämnas i tre exemplar (original + två kopior) och övriga handlingar i ett exemplar.   

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda 
platsen. Byggnadsnämnden kan i beslut 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 dagen för beslu-
tet. Görs inte ansökan inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. 

Kom ihåg att inga åtgärder, enligt 10 kap 2§ plan- och bygglagen (2010:900), får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. 

Fakturering till annan än sökande godtas endast om fullmakt anges. Avgift debiteras även då ansökan återkallas eller avslås eller 
då ärendet avskrivs av annat skäl. 
Genom att underteckna blanketten medger du också att byggnadsnämnden i Lunds kommun behandlar ifyllda personuppgifter vid 
prövningen av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att på egen begäran få information om och rättelse 
av de uppgifter som behandlas.

Om fastigheten har flera lagfarna ägare bör samtliga skriva under ansökan för att undvika förlängd handläggning. 


	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsadress: 
	ByggnadsnummerHusbeteckning: 
	Sökandes namn: 
	Skyddad identitet: Off
	Telefon dagtid: 
	Mobilnummer: 
	Epostadress: 
	Sökandes postadress boxgata postnummer ort: 
	Fakturaadress inklusive eventuella referensnummerprojektnummer med mera: 
	EfakturaIDnr: 
	Fastigheten: Off
	Vindkraftverk: Off
	Upplag: Off
	Annan: Off
	Gemensam brunn: Off
	Gemensam filterbädd: Off
	Egen brunn: Off
	Egen filterbädd: Off
	Annat system för vatten och avlopp: 
	Övriga upplysningar Beskrivning av åtgärder eller eventuella yttringar: 
	dagens datum: 
	organisationsnummer/personnummer: 
	kontaktperson: 
	tilltänkt fastighetsarea: 
	annan planerad åtgärd: 
	antal planerade enbostadshus: 
	antal planerade tvåbostadshus: 
	envåning med taklutning i grader: 
	två våningar med taklutning i grader: 
	byggnadsarea i kvadratmeter: 
	namnförtydligande 1: 
	namnförtydligande 2: 
	planerad enbostadshus: Off
	planerat tvåbostadshus: Off
	planerad ekonomibyggnad: Off
	planerat stall: Off
	utformning av en våning: Off
	utformning av två våning: Off
	byggnadsarea: Off
	kommunal anslutning till avlopp: Off
	kommunal anslutning för vatten: Off
	annat planerat system: Off
	avfallshantering: 


