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Checklista 

☐ Ansökningsblankett 

☐ Karta med markeringar 

☐ Kontaktuppgifter till vägförening 
Förhandsbesked  

 

En ansökan om förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen 9 kap 17§ är ett 

enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför 

planlagt område. För ansökan krävs en ifylld ansökningsblankett, karta med 

markeringar och kontaktuppgifter till vägförening om det är aktuellt. Vi tar ut en 

avgift för handläggningen av förhandsbesked oavsett vilket beslut som tas. 

Ansökningsblankett 

Ansökan görs till samhällsbyggnadsförvaltningen genom att fylla i en 

ansökningsblankett. Blanketten finns att hämta på www.koping.se/bygglov. Det 

går även bra att hämta den på Kristinelundsvägen 4 i Köping eller ringa 0221-253 

47 för att få blanketten hemskickad. Tillsammans med ansökningsblanketten ska 

du skicka övriga handlingar för att ansökan ska bli komplett.  

 

På blanketten fyller du i rutorna under rubrikerna: 

Ansökan avser 

Fastighet/Sökande 

Åtgärd 

Byggnadstyp/Area 

Underskrift sökande 

Övriga upplysningar Här skriver du syftet om avstyckning, ungefär hur stor 

fastighet och om det finns någon tanke om vatten- och avloppslösning. 

Karta med markeringar 

Vi behöver en karta i lämplig skala som redovisar vad det är du vill göra, till 

exempel en fastighetskarta. I kartbilden ritar du in: 

− ungefärlig tomtplats  

− byggnadens läge med en enkel markering  

− hur infart är tänkt att ske 

Kontaktuppgifter till vägförening 

Om fastigheten ansluter till en enskild väg underlättar det för oss om du uppger 

namn och adress till ordförande i eventuell vägförening.  

Besked och bygglov 

Förhandsbesked prövas av samhällsbyggnadsnämnden. När ett positivt 

förhandsbesked har erhållits är det en garanti för att ett bygglov kommer att 

beviljas när du ansöker om detta, under förutsättning att du som byggherre beaktar 

kraven i samhällsbyggnadsnämndens beslut. Ansökan om bygglov måste göras 

inom två år efter det att förhandsbeskedet har beviljats.  


