Ansökan om förhandsbesked
Fyll enbart i de delar som behövs för din ansökan.
Har du frågor så kontakta Ale kommun via Kontaktcenter, 0303-70 30 00, kommun@ale.se.
Ansökan skickas till: Ale kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors
Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Mobilnummer
E-post
Faktureringsadress (om annan än ovan)

 Jag godkänner att ni kontaktar mig via e-post

Postnummer

Postort

Referens/referensnummer

Organisationsnummer/personnummer

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsägares adress (om annan än ovan) Postnummer

Postort

Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga ändamål)

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus  Parhus
 Flerbostadshus, antal bostäder ................................................................................................................................
 Radhus/kedjehus, antal bostäder .............................................................................................................................
 Komplementbyggnad (till exempel garage, carport, förråd, gäststuga)
 Ekonomibyggnad
 Verksamhet (till exempel kontor, handel, skola, industri) ..........................................................................................
 Annan byggnad/anläggning (till exempel parkering, idrottsplats, vindkraftverk) ........................................................
Upplåteleseform

 Hyresrätt  Bostadsrätt  Äganderätt
Planerad anslutning till vatten och avlopp

Observera! Du behöver göra en separat VA-anmälan (för kommunal VA-anslutning samt gemensamhetsanläggning VA)
eller ansökan om tillstånd för enskild anläggning.
Bifogade handlingar

 Nybyggnadskarta med föreslagen tänkt avstyckning (ange m2), placering byggnad samt vatten- och avloppssystem.
 Annat: ..................................................................................................................................................................
Övriga upplysningar
Kontakt med handläggare

 Jag har redan haft kontakt med handläggare. Namn och datum: ...............................................................................
Annan information (använd baksidan av blanketten om det behövs mer utrymme)

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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 Kommunal VA-anslutning  Gemensamhetsanläggning VA  Enskild anläggning  Befintlig anläggning

Signatur av betalningsansvarig, sökande/firmatecknare
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

sid 2/2
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

