
Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att Stadsbyggnadsnämnden (eller motsvarande 
nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Stadsbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov 
senare ska 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 startbesked beviljats.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
631 86 Eskilstuna
E-post:    bygglov@eskilstuna.se
Webbsida:  eskilstuna.se/bygglov

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
 
 

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress
 
 

Telefon

Sökandens namn
 
 

Organisations-/Personnummer Telefon 

Medsökandes namn Organisations-/Personnummer Telefon

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)
 
 

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än sökanden)
 
  

 

Organisationsnummer

 

Uppgifter om planerad nybyggnad
Konstruktion

Enbostadshus

 

Tvåbostadshus

 

Fritidshus

 

Lokal

Annat:
 

Planerad bruttoarea (våningsarea):                                      m2

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 Suterrängvåning
 

Planerad VA-anläggning
Vatten

Egen brunn

 

Gemensam brunn

 

Kommunal anslutning

Avlopp

Enskilt avlopp
 

 

Gemensamt enskilt avlopp

 

Kommunal anslutning

Annat system för vatten och avlopp

 

Avfallshantering (beskrivning)
 

  

 

 

Bifogade handlingar

Fastighetskarta
 

Preliminär placering
av byggnaden
 

Husförslag Annan bilaga:

 

Övriga upplysningar, eventuella yttranden
 
  

 

Underskrift
Underskrift sökande

Namnförtydligande sökande

 

Datum:

____________________________________________________

FB

SB
F2

21
10

2

Så här behandlar Eskilstuna kommun dina personuppgifter
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. På eskilstuna.se/GDPR kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

mailto:bygglov%40eskilstuna.se?subject=
https://www.eskilstuna.se/bygglov
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