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ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED
enligt plan- och bygglagen (2010:900)
Datum: ____________________

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Sökandes namn

Organisations-/personnummer

Sökandes postadress
E-postadress

Telefon

Planerad åtgärd
En-/Tvåbostadshus med helårsboendestandard

Fritidshus

Industribyggnad/Lager/Lokal

Annan:____________________________

Inom befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning cirka m² (fastighetsarea):_____________________

Anslutning till
Kommunalt vatten

Kommunalt spillvatten

Kommunalt dagvatten

Fjärrvärme

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Övrigt:____________________________

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

INFORMATION

En komplett ansökan består av denna blankett samt de ritningar och handlingar i övrigt som behövs
för bedömningen av ärendet. Om ansökan inte är komplett från början blir handläggningstiden längre.

Handlingar som behövs för bedömningen:
Situationsplan i skala 1:500; med föreslagen tomt, byggnadsplacering, väganslutning,
avloppsanläggning m.m. markerade.
Eventuella övriga uppgifter som sökanden anser kan vara till nytta vid handläggningen av ärendet.

Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i
Munkedals kommun.
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INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De personuppgifter som du lämnar till Munkedals kommun i samband med t.ex. en ansökan kan behandlas
automatiserat i något av kommunens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:294). Syftet
med lagen är bland annat att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen.
Personuppgiftsansvarig
I regel är det nämnden som handlägger ditt ärende som också är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina personuppgifter.
Ändamålet
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i samband med ansökan är för att kunna handlägga
ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Mottagarna av uppgifterna
Personuppgifterna kan, om inte sekretess gäller för uppgifterna, lämnas ut till andra myndigheter som har
behov av dem i sin verksamhet. Personuppgifter i allmänna handlingar kan dessutom komma att lämnas ut
enligt offentlighetsprincipen. Personuppgift såsom fastighetsbeteckning kan komma att publiceras på
kommunens webbplats i nämndens protokoll.
Registerutdrag
Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vilka personuppgifter som
kommunen behandlar om dig, så kallade registerutdrag. En sådan ansökan måste vara skriftlig och
undertecknad av dig.
Rättelse
Är någon uppgift felaktig kan du begära att personuppgiftsansvarig rättar den felaktiga uppgiften.
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