
ANSÖKAN OM LOV M.M. 

Miljö- och byggmyndigheten, Box 53, 243 21 HÖÖR, telefon (exp.) 0413-282 06 1 
För din information vill vi meddela att Dina personuppgifter registreras vid behandling av din ansökan. 
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Fastighet (vg texta) * Obligatoriska fält

Fastighetsbeteckning * Fastighetsägare (om annan än sökande *) 

Sökande 
Namn * Org. nr/Personnummer * 

Postadress * Telefon, dagtid * 

Postnummer och postort * E-post 

Byggnad 
Enbostadshus     Fritidshus  Flerbostadshus       Carport Garage 
Industribyggnad  Restaurang/café Kontors-/Affärshus Förråd  Uterum 
Annan byggnad/anläggning: 

ANSÖKAN 
Bygglov Marklov Tillfälligt lov t.o.m. Övrigt 

Nybyggnad Tillbyggnad Påbyggnad Utvändig ändring Plank Skylt 

Ändrad användning, från till Mur Upplag 

Annan åtgärd/upplysning: Parkering 

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

Trä Tegel Puts Plåt 
Annat Kulör Befintligt material/kulör 

Takbeläggning 

Betong Tegel Papp Plåt 
Annat Kulör Befintligt material/kulör 

Fönster 

Trä Plast Lättmetall 
Annat Kulör Befintligt material/kulör 

Anmälan kontrollansvarig PBL 
Namn Org. nr/Personnummer 

Postadress Telefon, dagtid 

Postnummer och postort E-post 

Behörighetsnivå 

N K 

Certifieringsorgan, riksbehörighet Gäller tom datum Certifieringsintyg 
bifogas 

Kontrollplan dat: 
Byggnadsarbeten planeras att påbörjas, datum och avslutas 
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ANSÖKAN OM LOV M.M. 

Miljö- och byggmyndigheten, Box 53, 243 21 HÖÖR, telefon (exp.) 0413-282 06 2 
För din information vill vi meddela att Dina personuppgifter registreras vid behandling av din ansökan. 

B
LE

 0
20

 2
01

3-
10

-0
8 

Anmälan avser ändring av 

Bärande konstruktioner Ventilation Planlösning 

VA-installationer i byggnad eller 
inom tomt 

Brandskyddandekonstruk 
- tioner 

Hiss 

Annan åtgärd/upplysning: 

Underskrift 

Datum 

Byggherrens underskrift 

Namnförtydligande 



INFORMATION 

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, installations-,
rivning- eller markarbeten.  

Bygglovsavgiften och eventuell planavgift faktureras den som står som 
sökande/byggherre. 

Det medför en kostnad att ansöka om bygglov även om det blir avslag eller om 
ärendet dras tillbaka (minst en timme). 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt 15 § personuppgiftslagen 
(PuL). 

Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. 

Skriv alltid namnförtydligande. 

Ansökningsblanketten ska vara undertecknad i original. 

Samtliga handlingar ska skickas in i två exemplar. 

Vid granskning av bygglov på fastigheter med enskilt VA kontrolleras gällande 
tillstånd och lämplighet i förhållande till föreslagen åtgärd. 

Innan installation av eldstad ska typgodkännandebevis redovisas. 

Ritningar som skall bifogas ansökan. 
• Ritningar skall vara fackmannamässigt utförda på vitt (inte rutat) papper

och helst i A3 eller A4-format.
• Större ritningar skall vara nedvikta till A4.
• Fastighetsbeteckning och åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, ändring etc.)

skall stå på alla ritningar.
• Ritningarna skall utföras skalenligt med följande skalor om inte annat

särskilt skäl föreligger:
 situationsplan 1:500 

 planer och fasader 1:100  
 sektioner 1:100 alternativt 1:50 
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