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Förhandsbesked
Strandskyddsdispens

Ansökan avser
Strandskyddsdispens

Förhandsbesked

Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning:

Sökande
Namn sökande/byggherre:

Organisationsnr/personnr:

Adress (folkbokföringsadress):

Postnummer:

Telefon dagtid:

Ort:

E-postadress (texta tydligt):

Är fastighetsägaren samma som sökanden

Ja

Nej

Finns det fler delägare

Ja

Nej

Viktigt att nummeruppgifterna nedan fylls i

Fakturaadress
Namn:

Projekt- eller referensnummer:

Adress:

Postnummer:

Organisationsnr/personnr:

Ort:

Byggnadstyp
En/tvåbostadshus, antal:

antal:

Fritidshus, antal:

Installationer/anslutning
Vatten och avlopp (VA)

Kommunalt VA

Regnvatten/dagvatten, anslutning till

Enskild avloppsanläggning

Kommunalt VA

Glöm inte att skriva under ansökan

Namnunderskrift betalningsansvarig
Datum och namnunderskrift:

Mark

Namnförtydligande:

Bilagor till din ansökan
Bilagor som ska bifogas med ansökan finns på sidan 2.

Din ansökan
• Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Om ärendet söks via e-tjänst får du en lägre avgift.
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•
•

Läs mer på norrtalje.se/forhandsbesked.
Din ansökan är en allmän handling.
Läs även informationen på sidan 2.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 Norrtälje kommun behandlar, lagrar och
raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv.
Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd om du vill veta mer.

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Telefon

Webb

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

norrtalje.se
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Till dig som ska göra en ansökan
Din ansökan
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter på blanketten och bifogar bilagan vi beskriver nedan för att vi
ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Välj ett av de tre alternativen nedan för att lämna in din ansökan.
1. Skickas till: Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje.
2. Skannas in till pdf-format och mejlas till: bygg.miljonamnden@norrtalje.se
3. Via e-tjänst. Läs mer på norrtalje.se/forhandsbesked
Bilaga
Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med uppgift om:
•
Fastighetsbeteckning
•
Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
•
Farbar väg, uppställningsplats och eventuell vändmöjlighet för renhållningsfordon*
*För att sophämtning och slamtömning ska kunna utföras på en fastighet ställs det krav på transportvägen fram till fastigheten och uppställningsplats/vändmöjlighet för renhållningsfordon vid fastigheten.
Läs mer om kraven på norrtalje.se/slamtomning.

Handläggningstid
Handläggningstiden är högst 10 veckor efter att din ansökan är komplett, vissa undantag kan förekomma. Du får ett skriftligt besked när din ansökan är komplett så du vet när de 10 veckornas handläggningstid börjar.

Eventuellt tillkommande bilagor
Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga fastigheten
såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan. Då Bygg- och miljönämnden har granskat
din ansökan och bedömer att det är möjligt att bebygga fastigheten kommer, om fastigheten ska ha
en egen avloppsanläggning, ytterligare bilagor att begäras in. Anledningen till att vi inte begär in alla
bilagor samtidigt är att du inte ska behöva kosta på analystjänster om vi bedömer att det inte finns
möjlighet att bebygga fastigheten. De bilagor som vi då kan komma att begära in är:

•
•
•
•

Resultat av utförda vattenprover.
Redovisning av markundersökning.
Situationsplan med redovisning av avloppsanläggningens placering.
Eventuellt ytterligare redovisningar

Om du får ett positivt förhandsbesked
Om du får ett positivt förhandsbesked ger det inte automatiskt tillstånd att påbörja byggnationen eller
att utföra eventuell avloppsanläggning. Du måste ansöka om bygglov och avloppsanläggning i vanlig
ordning. Ett förhandsbesked är giltigt om du ansöker om bygglov inom 2 år från beslutsdatumet.
Information om bygglov och egen avloppsanläggning hittar du på norrtalje.se/bygglov och
norrtalje.se/enskiltavlopp.

Kvällsöppet
Bygg- och miljönämnden har kvällsöppet på helgfria torsdagar. Läs mer på norrtalje.se/kvallsoppet.

För mer information
Kontaktcenter
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00
Bygg- och miljönämnden

