
  

ANSÖKAN 
 
Bygg- och kartkontoret 

Komplementbyggnad och tillbyggnad  
av en- och tvåbostadshus 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
Fastighet 
Fastighetsbeteckning*  
 

Adress 
 

 

Sökande/byggherre 
Företagsnamn/Namn* 
 

Organisations-/personnummer* 
 

Box/Gatuadress* 
 

Postadress* 
 

Telefon* 
 

E-postadress 
 

Kontaktperson (om annan än sökande) 
 

Telefon (kontaktperson) 
 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
 

Fakturamärkning 
 

 

Ansökan avser 
 Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) 

Typ av byggnad/anläggning* Beskrivning av åtgärd 

  En- och tvåbostadshus   Förråd   Garage 

  Uterum   Annat:  
 

Åtgärd* 

  Nybyggnad   Tillbyggnad   Ändrad användning   
 

Ändrad användning från vad:      

till vad:  

 

Tillkommande bruttoarea m2  
 

Fastighetsarea m2  
 

Datum för påbörjande  
 

Byggkostnad kr 
 

 

Bifogade handlingar (1 ex av varje) 
 

  Anmälan kontrollansvarig   Fasadritning skala 1:100   Förslag på kontrollplan*   Planritning skala 1:100* 

  Sektionsritning 1:100   Situationsplan skala 1:500*   Teknisk beskrivning*   Övrigt:  
 

Underskrift av sökande/byggherre 
(ansvarig för att avgiften betalas) 

Datum* 
 

Ort 
 

Namnteckning* Namnförtydligande 
 

* Obligatorisk uppgift 
 
Upplysningar till sökande 
Du ska lämna in din ansökan hos byggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som 
byggnadsnämnden behöver för att kunna handlägga din ansökan och fatta ett beslut. För att du ska kunna få ett beviljat bygglov 
snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.  
 
Innan startbesked har lämnats får beviljat bygglov inte påbörjas. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att 
betala en byggsanktionsavgift. 

 

   

Ansökan skickas till:   
Borlänge kommun Besöksadress: Sveagatan 21, Palladium Telefon: 0243-740 00 
Bygg- och kartkontoret e-post: byggochkartkontoret@borlange.se Telefax: 0243-660 70 
781 81 Borlänge Hemsida: www.borlange.se november 2014 
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