
Fastighet och byggherre
Fastighetsbeteckning
 

Fastighetsägare-förnamn
 

Fastighetsägare- efternamn
 

Fastighetens gatuadress
 

Sökande förnamn
 

Sökande efternamn
 

Personnummer/org.nr
 

Utdelningsadress (gata,box)
 

Postnummer
 

Postort
 

Telefon:
 

E-post
 

Faktureringsadress (om annan än sökande)

Namn
 

Adress
 

Postnr och Postort
 

Ansökan avser
Bygglov Rivningslov Marklov Tillfälligt lov, t.o.m datum

 

Enbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Annan byggnad eller anläggning, ange vilken
 

Nybyggnad Tillbyggnad Rivning Annan åtgärd, ange vilken
 

Åtgärden avser att påbörjas
 

Anmälan avser

Beskriv de planerade åtgärderna
 

Planerad byggstart
 

Kontrollansvarig

Förnamn
 

Efternamn
 

Telefonnummer
 

Gatuadress
 

Postnummer
 

Postort
 

E-post
 

Behörighet: N K Självständig ställning enl. KAAR 1 Ja

Godkännes på delegation av Plan- och byggnämnden (fylls i av kommunens handläggare)

Datum
 

Namn på handläggare
 

Ansökan om lov, anmälan, anmälan om
kontrollansvarig
Registreringsdatum: 2016-02-23

 
 

Beteckning

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon vx
0435-280 00

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122

PlusGiro
82979-6

     



Övriga upplysningar

Anteckningar
 

Bilagor

Situationsplan Planer, fasader och sektioner

Underskrift
Sökande Kontrollansvarig

Namnförtydligande Namnförtydligande

Blanketten sänds till 

Plan- och byggkontoret
Klippans Kommun 
264 80 Klippan

Anmälan och ritningar lämnas in i 2 exemplar (max A3 format)
Byggherren har enligt Plan- och bygglagen 10 kap, 5§ det fulla ansvaret för att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser, samt för att tillsyn
och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 
Kontrollansvarig är den som byggherren utsett att biträda sig med att övrvaka kontrollen av att sammhällskraven uppfylls.
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig om denne har erfordelilg kompetens. 
I ärenden som avser enklare åtgärder kan Plan- och byggnämnden avstå att kalla till tekniskt samråd och då krävs inte heller någon
kontrollansvarig eller kontrollplan.

Ansökan om lov, anmälan, anmälan om
kontrollansvarig
Registreringsdatum: 2016-02-23

 
 

Beteckning

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon vx
0435-280 00

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122

PlusGiro
82979-6
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