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Kiruna kommun  ANSÖKAN FÖRHANDSBESKED
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA 
0980-701 40, bygglov@kiruna.se  

Om sökande/byggherre är ett företag ska bevis om 
firmatecknare och fullmakt bifogas.  

Fastighet och sökande * * = Obligatorisk uppgift 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Organisations-/personnummer 

Sökande för- och efternamn Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress Kommunicering via e-post 
☐ Ja ☐ Nej

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om annan än sökande) 

Telefonnummer E-postadress

Uppgifter om planerad nybyggnad * 

☐ En- och tvåbostadshus ☐ Industribyggnad
☐ Fritidshus ☐ Komplementbyggnad
☐ Flerbostadshus ☐ Kontorsbyggnad
☐ Affärsbyggnad ☐ Skola/förskola
☐ Hotell, restaurang mm ☐ Sjukhus/vårdanläggning
☐ Övrig byggnad (beskriv nedan)

Beskriv vilken typ av övrig byggnad: 

Tänkt utformning av byggnad: 
Fasadmaterial: 

Färg: 
 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad 

Tomtens beskaffenhet 
☐ Befintlig fastighet      ☐ Tilltänkt avstyckning, uppskattad fastighetarea:

mailto:bygglov@kiruna.se
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Planerade installationer 

Vatten 
☐ Kommunalt  
☐ Gemensamhetsanläggning 
☐ Enskild anläggning 
☐ Inget 
☐ Annat: 
 

Avlopp 
☐ Kommunalt 
☐ Gemensamhetsanläggning 
☐ Enskild anläggning 
☐ Inget 
☐ Annat: 

Dagvatten 
☐ Kommunalt 
☐ Gemensamhetsanläggning 
☐ Enskild anläggning 
☐ Inget  
☐ Annat: 

Planerat system för uppvärmning 
 
Planerad lösning för avfallshantering 
 

 

Bifogade handlingar * Alla handlingar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga! 

☐ Situationsplan   ☐ Översiktskarta   ☐ Koordinater   ☐ Fotografier   ☐ Ritningar/skisser 
☐ Övrigt (beskriv nedan) 
 

 
 
 

En situationsplan med planerad byggnad, in- och utfart samt parkering behövs alltid för en ansökan om 
förhandsbesked. Är det fråga om en stor fastighet behöver koordinater anges. Beroende på vad ansökan 
avser kan andra handlingar, som fotografier, ritningar eller skisser krävas. Kontakta bygglovskontoret om 
du är osäker på vilka handlingar som krävs. 

Beskrivning av planerad åtgärd 
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Information 

 
Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.  
 
9 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900) – Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Ansökan kan komma att avvisas eller avgöras 
i befintligt skick om föreläggandet inte följs.  
 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 
e. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen 
gör vi för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att 
hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka personuppgifter som finns registrerade 
om dig samt få uppgifter rättade om något är felaktigt.  
 
Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.  
 
Om du inte är fastighetsägare för den fastighet ärendet gäller måste du ha fastighetsägarens tillstånd för 
att få genomföra åtgärden.  
 
 

 

Underskrift * 

Ort och datum 
 
Sökandes underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
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