ANSÖKAN OM LOV, ANMÄLAN
ANMÄLAN OM KONTROLLANSVARIG

Box 501, 267 25 BJUV
042-458 50 18, bn@bjuv.se

Fastighet och sökande:
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress
Efternamn

Förnamn

Personnr./Org.nr

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ansökan avser:

Bygglov

Telefonnummer där du kan nås:

till och med

Bygglov för tillfällig åtgärd

E-postadress:

Byggnadsår

Postort

Marklov

Förhandsbesked

Rivningslov

Anmälan
Ärende:

Helt ny byggnad

Tillbyggnad

Ombyggn.

Utvändig ändring

Ändrad användning

Skyltanordning

Eldstad

Rökkanal

Hiss

Övrigt:

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål):

Enbostadshus

Fritidshus

Garage

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Byggnadsyta

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring):
Fasadbeklädnad:

Trä

Tegel

Puts

Plåt

Betongpannor

Papp

Plåt

Takbeklädnad

Tegel

Annat

Färg (NCS nr)

Annat

Kompletterande beskrivning av vad ni vill göra (Behövs mer plats skriv på vanligt papper):

Underskrift av sökande (betalningsansvarig):
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Datum

Ort

Underskrift

Kontrollansvariges uppgifter och underskrift:
Datum

Kontrollansvarig namn

Riksberhörig, Certifieringsorgan & gäller till:
Normal

Kontrollansvarig adress

Telefon

Underskrift kontrollansvarig

Komplicerad

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Inlämnas i 2 exemplar
ANVISNINGAR SE HEMSIDAN
Skriv ut

Stäng

ANSÖKAN OM LOV, ANMÄLAN
ANMÄLAN OM KONTROLLANSVARIG

Box 501, 267 25 BJUV
042-458 50 18, bn@bjuv.se

Anvisningar om vad som krävs för att ansökan ska vara komplett.
Följande ska lämnas in när ni söker bygglov:
- Ansökan om lov eller anmälan, samt anmälan om kontrollansvarig. För mindre åtgärder, typ carport, garage, uterum
och mindre tillbyggnader krävs det ingen kontrollansvarig.
- Fasadritningar i skala 1:100.
- Planritning i skala 1:100.
- Teknisk beskrivning och sektionsritningar över konstruktionerna.
- Situationsplan i skala 1:500, detta är samma som nybyggnadskarta när huset uppförs.
- För nya hus krävs även en nybyggnadskarta som beställs av byggnadsnämnden.
- I vissa fall kan det krävas att grannarna till fastigheten måste höras och då tar det längre tid att få bygglov.
Övrigt som kan behövas kompletteras för bygglovsansökan kommer att meddelas sökande via registreringsbeviset.

Alla handlingar skall lämnas in i 2 exemplar.
TÄNK PÅ ATT KOMPLETTA HANDLINGAR GER ETT SNABBARE BESLUT.
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Exempel på lämplig utformning av ritningar:

Skriv ut

Stäng

