Ansökan om lov, strandskyddsdispens
och anmälan om anmälanspliktig åtgärd
Datum: ……………………………
Blanketten kan användas för flera åtgärder på samma fastighet
Fastighetsbeteckning

Telefon

Sökande

Mobil

Utdelningsadress

E-post

Postnummer och ort

Om en e-postadress anges kontaktar nämnden sökanden i första
hand via denna.

Personnummer/Organisationsnummer

Byggherre om annan än sökande

Kontaktperson när sökande är juridisk person/firma/förening – ange namn, telefon/mobil samt e-post

Sökanden ges fullmakt att företräda mig som (övrig) fastighetsägare i detta ärende:
Fastighetsägarens namn

Personnummer

Namnteckning

Ansökan om lov och/eller strandskyddsdispens
Typ av lov som ansökan avser:

 Bygglov
 Marklov
 Rivningslov
 Strandskyddsdispens
 Tidsbegränsat lov t.o.m. ……………………………………  Förlängning av tidsbegränsat lov t.o.m. ………………………………………………………..
Åtgärd(er) som ansökan avser:

 Helt ny byggnad
 Rivning
 Upplag
 Trädfällning

 Tillbyggnad
 Utvändig ändring  Ändrad användning
 Plank
 Brygga
 Mur
 Parkeringsplats
 Skylt
 Ändring av marknivå
 Annat, specificera: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ av byggnad som åtgärden avser:

 Enbostadshus
 Tvåbostadshus
 Komplementbyggnad

 Flerbostadshus
 Fritidshus
 Annan typ av byggnad: …………………………………………………………………………………..

(uthus, garage, förråd och dylikt)

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

 Trä

 Tegel  Puts

 Plåt

 Betong

Färg (NCS-nr): ………………………………………………………..…..

 Betongpannor

Färg (NCS-nr): ………………………………………………………..…..

Takbeläggning

 Papp  Tegel

 Skiffer  Plåt

Fönster

 Trä

Insändes till:

 Plast

 Lättmetall

Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglov och GIS-enheten
185 83 Vaxholm

Färg (NCS-nr): …………………………………………………………....

Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00

E-post: bygglov@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Ansökan om lov, strandskyddsdispens
och anmälan om anmälanspliktig åtgärd

Anmälan om anmälanspliktig åtgärd
Installation eller väsentlig ändring av:

 Eldstad
 Rökkanal
 Hiss
 Rivning
 Vatten och avlopp
 Ventilationssystem  Ändring som påverkar brandskyddet
 Ändring som påverkar bärande delar
 Underhåll byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
 Nybyggnad eller ändring av vindkraftverk
 Annat, specificera (gärna i separat bilaga) …………………………………………………………………………………………………………………………………………....….
Anslutning till:

 Kommunalt vatten
 Kommunalt avloppsvatten
 Kommunalt dagvatten
 Enskild VA -anläggning  LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)  Fjärrvärme
Attefallsåtgärd:

 Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)
 Extra bostad i enbostadshus eller fritidshus  Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus eller fritidshus
 Komplementbostadshus som fritidshus
 Komplementbostadshus som permanentboende
Kontrollplan vid små åtgärder:

 Byggherrens egenkontroll föreslås gälla som kontrollplan enligt PBL 10:24
Handlingar som skickas med denna ansökan/anmälan:

 Situationsplan
 Planritning
 Teknisk beskrivning/sektion
 Förslag till kontrollplan

 Fasadritning
 Sektionsritning
 Markplaneringsritning
 Annan bilaga: ………………………………………………………………………………………………......
 Anmälan certifierad kontrollansvarig (separat blankett)

Byggarbetena avses att påbörjas: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Övriga uppgifter: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Sökande/byggherre namnteckning

Namnförtydligande

Fullmakt/ombud namnteckning

Namnförtydligande

Information om behandling av dina personuppgifter
Personuppgiftslagen reglerar hur stadsbyggnadsnämnden får använda dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till stadsbyggnadsnämnden
i samband med ansökningar etc. används (behandlas) för följande ändamål: handlägga ärenden avseende bygglov m.m., ta fram statistik samt att göra kundundersökningar. Stadsbyggnadsnämnden kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden för de ändamål
som anges ovan. Nämnden är också skyldig att lämna ut allmänna offentliga handlingar i vilka personuppgifter kan förekomma. I vissa fall kan stadsbyggnadsnämnden komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformations- eller kommuninvånarregister.
Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller
ofullständiga uppgifter i stadsbyggnadsämndens register. Om du vill få information eller begära rättelse i ovanstående fall ska du kontakta Vaxholms stad,
Stadsbyggnadsnämnden, 185 83 Vaxholm.

Insändes till:

Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglov och GIS-enheten
185 83 Vaxholm

Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00

E-post: bygglov@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

