ANSÖKAN

Förhandsbesked
Strandskyddsdispens

Obs!
Till denna ansökan ska en situationsplan
bifogas. Denna ska redovisa tomt, husplacering
och utfart.

Skicka gärna in din ansökan
per mail till kundtjanst@leksand.se

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökande

Sökandens namn

Telefon

Postadress

E-post

Postnr och adressort

Organisationsnr / Personnr

Uppgifter om den planerade byggnaden
Bostadshus

Fritidshus

Annat

Tänkt utformning av byggnaden
En våning utan inredd vind

En våning med inredd vind

Två våningar

Souterrängvåning

Källare

Annat

Taklutning på byggnaden:

o

Huvudbyggnadens huvudmått: Längd

m Bredd

m

Tomtens beskaffenhet
Befintlig fastighet

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca:

m2

Material och färg
Takbeklädnad:

Utvändig beklädnad:

Planerad sanitär anläggning
Vatten:

Egen brunn

Gemensamhetsanläggning

Kommunal anslutning

Avlopp:

Egen avloppsanläggning

Gemensamhetsanläggning

Kommunal anslutning

OBS!

Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150 m från fastigheten redovisas på
situationsplanen eller i bilaga. OBS !

Bilagor
Situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000

Besöksadress
Torget 5
Leksand

Postadress
79380 Leksand

Övriga handlingar

Hemsida/e-post
www.leksand.se
kundtjanst@leksand.se

Telefon/fax
0247 800 00
0247 144 65

Org.nr
212000-2163

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska särskilda skäl anges. Läs om strandskyddsdispens och särskilda
skäl i Miljöbalken kap. 7 § 18 c.
Särskilda skäl och eventuella övriga upplysningar

Allmänt om förhandsbesked
- Ett beslut om förhandsbesked innebär att Utskottet för Samhällsbyggnad - prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
- Utskottet för Samhällsbyggnad kan i beslutet villkora förutsättningar för
- bygglov.
- 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.
- Åtgärd får inte påbörjas innan beviljat bygglov.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Leksands kommunstyrelse (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt byggnadsärende. Dina
personuppgifter kommer endast att användas för; handläggning, tillsyn och fakturering. Ditt namn, personnummer, adress och
fastighetsbeteckning behandlas enligt artikel 6.1b och 6.1e i DSF. Behandling av ditt telefonnummer och e-postadress ske enligt samtycke. Dina
uppgifter kan delas med ett personuppgiftsbiträde, andra berörda kommunala verksamheter, Statistiska centralbyrån och Skatteverket (enligt
lagkrav). Dina personuppgifter kommer att bevaras för arkivändamål och i kvalitetssyfte. För mer information kontakta kommunens
dataskyddsombud (kommun@leksand.se) eller läs mer på hemsidan http://www.leksand.se/Tillganglighet/personuppgifter/

Underskrift
Datum

Namn

Utdelningsadress

Organisationsnr/personnr

Namnförtydligande (textas)

Postnr, adressort

Besöksadress
Torget 5
Leksand

Postadress
79380 Leksand

Hemsida/e-post
www.leksand.se
kundtjanst@leksand.se

Telefon/fax
0247 800 00
0247 144 65

Org.nr
212000-2163

