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Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se 

E-post 
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Samhällsbyggnadshuset 
Gustaf Lovéns gata 30 

Telefon 
054-540 00 00 

Fax 
054-18 34 10 

 
 

Bankgiro 
405-2213 

 

Ansökan om 
förhandsbesked 

Datum:    

Sökande 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetens adress 
 

Sökandens namn 
 

Personnr/Orgnr 
 

Sökandes adress 
 

Telefon 
 

E-postadress 
 

Mobiltelefon 
 

 
Uppgifter om planerad nybyggnad 
☐ En-/tvåbostadshus ☐ Flerbostadshus ☐ Fritidshus ☐ Lokal 
☐ Annat: 
Tomtens beskaffenhet:    
☐ Befintlig fastighet ☐ Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) cirka 
Tänkt utformning av nybyggnaden: 
☐ En våning utan inredd vind, taklutning cirka ☐ Två våningar, taklutning cirka 
☐ En våning med inredd vind, taklutning cirka ☐ Källare ☐ Souterrängvåning 
 
Planerad sanitär anläggning 
Vatten: 
☐ Egen brunn ☐ Gemensam brunn ☐ Kommunal anslutning 
Avlopp: 
☐ Egen trekammarbrunn ☐ Gemensam trekammarbrunn ☐ Kommunal anslutning 
Vid egen brunn ska en redovisning av tillgång till dricksvatten bifogas/beskrivas: 
 
 
 
 
 
 
Annat system för vatten och avlopp 
 
 
 
 
 
 
Avfallshantering (beskrivning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagda handlingar 
☐ Situationsplan ☐ Husförslag ☐ Annan bilaga 
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Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se 

E-post 
karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

Besöksadress 
Samhällsbyggnadshuset 
Gustaf Lovéns gata 30 

Telefon 
054-540 00 00 

Fax 
054-18 34 10 

 
 

Bankgiro 
405-2213 

 

Anmälan skickas till 
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

 
alternativt  

Karlstads kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

651 84 Karlstad 

 
Övriga upplysningar, till exempel eventuella yttranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att all kommunikation och alla beslut skickas digitalt: ☐ Ja ☐ Nej 
 
 
Allmänt om förhandsbesked  
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den 
avsedda platsen. Byggnadsnämnden 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 dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. 
Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger. 
 
 
 
Sökandes underskrift 
 
 

 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan/ansökan. Vi hanterar dina uppgifter med 
stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse”. 
 
Det är Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina 
uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter 
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