ANSÖKAN OM LOV
enligt plan- och bygglagen
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

Ärende
Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändrad användning från:

Ombyggnad

Rivning

till:

Inredande av ytterligare bostad/lokal

Ändrad marknivå
Annat:

Kortfattad beskrivning av av åtgärden

Byggnadstyp
En-/Tvåbostadshus
Flerbostadshus

Fritidshus

Skylt/ljusanordning

Uterum

Miljöhus/-station

Industribyggnad/Lager

Affärshus/Rest./Café

Förskola/Skola

Carport/Garage/Förråd

Transformatorstation

Annan:

Parkeringsplats

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

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

Sökandes underskrift

Kontrollansvarigs underskrift

Sökandes namnteckning

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

Kontaktuppgift dagtid (namn och telefon)

Faktureringsadress om annan än sökande

Postnummer och postort

Referensnummer:

INFORMATION
• Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga samt måttsatta.
• Handlingar som i de flesta fall krävs för bedömningen, beroende på ärendets art (ritningar i 2 exemplar):
Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000, alt. Nybyggnadskarta vid nybyggnad inom detaljplan eller kommunalt VA)
Planritning
Fasadritning
Sektionsritning
Markplaneringsplan
Kontrollplan
Certifikat kontrollansvarig
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på info@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).

