Ansökan för byggärende

Ansökan avser
Bygglov

Förhandsbesked om bygglov

Anmälan1

Strandskyddsdispens

Tidsbegränsad åtgärd, fr.o.m.

Marklov

t.o.m.

Rivningslov

1 Anmälan avser i huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov, exempel eldstad och ändring av ventilation.

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägarens namn

Fastighetsägarens adress

Byggnadstyp
Enbostadshus
Affärshus

Tvåbostadshus
Industribyggnad

Flerbostadshus
Annat

Fritidshus

Sökande/byggherre
Sökandes namn (om annan än fastighetsägaren)

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

E-postadress

Telefon/mobil

Kontaktperson (om annan än sökande)

Telefon/mobil

E-postadress
Byggherrens namn (om annan än sökande)

Kommunicering via e-post?
Ja
Nej
Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

E-postadress

Telefon/mobil

Anmälan/förslag till kontrollansvarig för byggprojektet
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress
E-postadress

Behörighet
Normal

Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

Telefon/mobil
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Åtgärd
Nybyggnad
Rivning
Skylt

På-/tillbyggnad
Markförändring
Plank/mur

Ändrad användning, från
Annat
Installation eller väsentlig ändring av
Ventilation
Eldstad/rökkanal
Hiss
Brandskydd

Utvändig ändring
Förråd
Garage/carport

Inglasat uterum, isolerat
Inglasat uterum, ej isolerat
Tillkommande bostad/lokal

till

Bärande konstruktion
Planlösning

Beskrivning av projekt

Byggnadsyta för projekt

Fastighetsarea

Planerad byggstart, ange datum

Produktionskostnad

Bifogade handlingar
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Detaljritning

Fasadritning
Sektionsritning
Fotomontage

Teknisk beskrivning
VVS-ritning
Konstruktionsritning

Förslag till kontrollplan
Planritning

Ritningar ska lämnas in i två exemplar i skala 1:100. Situationsplan med angränsande fastigheter redovisas i
skala 1:400. För alla åtgärder, oavsett komplexitet och omfattning, krävs en kontrollplan. För mindre komplexa
ärende (såsom fönsterbyten) ska förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med din ansökan. För större
projekt ska kontrollplan uppföras med kontrollansvarig inför det tekniska samrådet som föregår beslut om
startbesked.

Övriga upplysningar
Avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige. Ansökan ska lämnas
i god tid före beräknad byggstart. Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Påbörjas arbetena
kan byggsanktionsavgift tas ut.
Om ansökan är ofullständig får miljö- och byggnämnden förelägga att komplettera ansökan inom en viss tid.
Om ansökan inte kompletteras inom utsatt tid, kommer ansökan att avvisas eller ärendet avgöras i befintligt
skick enligt plan- och byggförordningen. Vilka handlingar som krävs finns att läsa på kommunens webbplats.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Anvisningar
Blanketten är till för ansökan om förhandsbesked, bygg-, rivnings- eller marklov samt anmälan för ej
bygglovspliktiga åtgärder.

Sökande
Sökande är den som ansöker om bygg-, rivnings- eller marklov. Det kan vara fastighetsägaren eller någon
annan, exempel arkitekt eller ett företag som åtagit sig ett uppdrag. Fakturan ställs till den som står som
sökande.

Byggherre
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnationen eller mark- eller
rivningsarbetena. Byggherren är den som har det yttersta ansvaret och ska se till att arbetena utförs enligt de
beslut och föreskrifter som meddelats.

Certifierad kontrollansvarig
Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till byggherren och vara certifierad med särskild behörighet. Du
som söker bygglov för exempel nybyggnad eller större tillbyggnad behöver i god tid anlita en kontrollansvarig
med rätt behörighet. Som byggherre är du ansvarig för att föreslagen kontrollansvarig också är vidtalad och
har godkänt uppdraget. Certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på Boverkets webbplats,
www.boverket.se.

Teknisk beskrivning
En teknisk beskrivning krävs vid nyproduktion och större tillbyggnader av enbostadshus, två- och
flerbostadshus, industrier samt affärshus. Den tekniska beskrivningen görs på en särskild blankett som finns på
kommunens webbplats.
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