Ansökan/Anmälan

1(2)

Datum _____________

Ansökan/Anmälan avser:
□ Bygglov
□ Marklov

□ Rivningslov

□ Förhandsbesked

□ Strandskyddsdispens

□ Attefallsåtgärd

□ Annat __________

□ Skyltlov

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Sökandes namn

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Person-/organisationsnummer

E-post

Hemtelefon

Mobiltelefonnummer

Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.

Åtgärd

□ Nybyggnad
□ Till-/om-/påbyggnad
□ Annat _______________

□ Utvändig ändring

□ Ändrad användning

Objekt

□ En-/tvåbostadshus
□ Skyltanordning

□ Fritidshus
□ Industri, lager

□ Komplementbyggnad
□ Parkeringsplats

□ Friggebod
□ Annat _________

Areauppgifter
Nybyggnad
Befintlig byggnadsarea på fastigheten (m3)

Tillbyggnad
Befintlig byggnadsarea, berörd byggnad (m3)

Nybyggnadens byggnadsarea (m3)

Tillkommande byggnadsarea (m3)

Utvändiga material och färger
Fasadbeklädnad

Färg (NCS-nr)

Takbeläggning

Färg (NCS-nr)

□ Trä

□ Tegel □ Puts □ Plåt □ Annat _____________

□ Tegel □ Plåt □ Papp □ Betongpannor □ Annat _____________
Fönster

□ Trä

□ Plast

□ Aluminium

□ Annat _____________

Färg (NCS-nr)

__________________________________________________________________________________________________________________
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
Arjeplogs kommun
0961-140 00
0961-617 36
kommun@arjeplog.se
938 81 ARJEPLOG

2(2)
Va-installationer

□ Enskilt avlopp

□ Kommunalt avlopp

Anslutet

□ Bad-/disk-/tvättvatten □ WC

OBS! Anordnande eller ändring av avloppsanläggning kräver separat tillstånd från Miljö-, bygg och
räddningsnämnden. Möjlighet att lösa vattenförsörjning och avlopp är en förutsättning för förhandsbesked
och bygglov och prövas därför i samband med lov. Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning görs på
separat blankett till Miljö- och byggserviceenheten.
Blanketten finns på: www.arjeplog.se/kommun/blanketter-och-dokument
Information
Installation av eldstad kräver separat bygganmälan.
Blankett finns på: www.arjeplog.se/kommun/blanketter-och-dokument
Installation av värmepump kräver separat anmälan/ansökan.
Blankett finns på: www.arjeplog.se/kommun/blanketter-och-dokument
Bilagor

□ Ritningar

□ Situationsplan

□ Teknisk beskrivning

□ Annat……………………

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar:

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

För företag medsänds bevis om firmatecknare

Ansökan skickas/lämnas till:
Arjeplogs kommun
Miljö- och byggserviceenheten
938 81 Arjeplog
Signerad ansökan kan även skickas in via e-post till: mats.abrahamsson@arjeplog.se

För handläggning av ansökan tas en avgift ut, enligt kommunens taxa. Avgift tas ut även för avslag.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)
Miljö- bygg- och räddningsnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggserviceenhetens
behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration
och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter som miljö- och
byggserviceenheten behandlar. För ev. rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och
byggserviceenheten. Fastighetsuppgifter hämtas från landskaps- och fastighetsdata (LFD).
__________________________________________________________________________________________________________________
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
Arjeplogs kommun
0961-140 00
0961-617 36
kommun@arjeplog.se
938 81 ARJEPLOG

