ANSÖKAN OM LOV
enligt plan- och bygglagen

Byggnadsnämnden

Datum:
Bygglov

Marklov

Rivningslov

Tidsbegränsat bygglov t.o.m.

/ om säsongsvis, under perioden

Ändring/Förnyelse av beviljat bygglov, diarienummer:
Bygglov för åtgärd där förhandsbesked lämnats, diarienummer:
Villkorsbesked har lämnats, diarienummer:
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Sökandes namn (= byggherre)

Organisations-/personnummer

Sökandes postadress (utdelningsadress, postnummer, postort)
E-postadress

Telefon arbete (dagtid)

Mobiltelefon

Telefon hem

Kontrollansvarig
Namn

Personnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort)
E-postadress

Telefon arbete (dagtid)

Mobiltelefon

Telefon hem

Anställd av (företag, utdelningsadress, postnummer, postort)
Behörighetsklass

Normal art

Certifieringsorgan

Certifieringsnummer

Gäller t.o.m.

Komplicerad art

Ärende
Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändrad användning från:

Ombyggnad

Rivning

till:

Inredande av ytterligare bostad/lokal

Ändrad marknivå
Annat:

Byggnadstyp
En-/Tvåbostadshus

Parhus

Kedjehus/Radhus

Fritidshus

Flerbostadshus (hus med 3 eller fler lgh) för

(ev. boendekategori)

Gruppbostad

Industribyggnad/Lager

Affärshus/Rest./Café

Förskola/Skola

Miljöhus/-station

Carport/Garage/Förråd

Transformatorstation

Annan:

Antal tillkommande lägenheter och lägenhetstorlekar (rumsenheter):

Areauppgifter (vid ny- och tillbyggnad)
Fastighetsarea (tomtyta):

m2

Nytillkommen bruttoarea:

m2

Nytillkommen byggnadsarea:

m2

Anslutning till
Kommunalt vatten

Kommunalt spillvatten

Enskild VA-anläggning

Övrigt:

Kommunalt dagvatten

Fjärrvärme

Utvändiga material och kulörer
Fasadbeklädnad
Trä
Tegel

Betong

Plåt

Puts

Skiva

Glas

Annat

Kulör (NCS-kod)

Takbeläggning
Papp
Tegel

Betong

Plåt

Växter

Skiffer

Glas

Annat

Plåt

Plast

Kulör (NCS-kod)

Fönster och dörrar
Trä
Lättmetall

Kulör (NCS-kod)
Annat

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Kontrollansvarigs underskrift

Sökandes namnteckning

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

INFORMATION
 Handlingar som i de flesta fall krävs för bedömningen, beroende på ärendets art (ritningar i 2 exemplar):
Situationsplan (skala 1:500 eller 1:1000,), nybyggnadskarta (vid nybyggnad inom detaljplan eller kommunalt VA,)
planritning, fasadritning, sektionsritning, markplaneringsplan, kontrollplan, certifierad kontrollansvarig.
Ritningarna ska vara fackmannamässigt uförda, skalenliga samt måttsatta.

 Debitering av avgifter för lov, anmälan, nybyggnadskarta, planavgift, utstakning och lägeskontroll kommer att
ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

Mer information om att söka bygglov, gå in på vår hemsida:
http://www.lysekil.se, under rubriken ”Bo och bygga”, länk ”Bygglov”, länk ”Blankettportal”.
Ovantående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

