
Besöksadress Postadress  Hemsida/E-post  Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 www.leksand.se 0247- 800 00 (vxl) 212000-2163 
LEKSAND 793 80 LEKSAND samhallsbyggnad@leksand.se 0247- 144 65 fax 

ANSÖKAN/ANMÄLAN Insändes i 2 ex

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Sökande 
Sökandens namn Telefon: Bostad/Arbete/Mobil 

Postadress E-post och fax

Postnr och adressort Organisationsnr/Personnr 

Ärende 

 Nybyggnad  Tillbyggnad  Ändrad användning  Utvändig ändring  Skylt  Schaktning/fyllning 

 Rivning  Andra anläggningar (ange typ av anläggning): 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

 En/tvåbostadshus  Fritidshus  Garagebyggnad  Uthus/förrådsbyggnad  Gäststuga 

 Flerbostadshus   Industribyggnad 

 Annan byggnad eller anläggning: 

Byggnadsbeskrivning 
Fasadmaterial 

Befintligt: Nytt:  

Fasadfärg 

Befintlig: Ny: 

Taktäckningsmaterial 

Befintligt:   Nytt: 

Takfärg 

Befintlig: Ny: 

Vatten och avlopp Regn och dräneringsvatten 

 Gemensam/kommunal vattenanläggning  Eget vatten  Gemensam/kommunal anläggning 

 Gemensam/kommunal avloppsanläggning  Egen avloppsanläggning  Egen anläggning 

OBS! Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150 m från fastigheten redovisas på 
situationsplanen eller i bilaga.  OBS! 

Om ärendet avser Attefall

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Takkupa

Komplementbostadshus Komplementbyggnad

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus

Bygglov Bygglov tillfällig åtgärd t o m

Marklov Rivningslov

Strandskyddsdispens

Förhandsbesked lämnat                  Dnr
Ändring/förnyelse av beviljat lov    Dnr

Anmälan

NCS-kod:



Grannes medgivande
Om byggnad placeras närmare gräns än 4,5 m ska samtliga ägare till angränsande fastighet lämna sitt medgivande. 
Behövs medgivande från fler fastighetsägare får detta ske på separata blanketter. 

Ovanstående byggnadsåtgärd godkännes i enlighet med uppvisade ritningar och situationsplan daterade 

Jag godkänner placering  m från min fastighetsgräns.  Min fastighetbeteckning.

Datum Namnteckning           Namnförtydligande:

Ovanstående byggnadsåtgärd godkännes i enlighet med uppvisade ritningar och situationsplan daterade 

Jag godkänner placering       m från min fastighetsgräns.  Min fastighetsbeteckning. 

Datum                      Namnteckning                                                                             Namnförtydligande:

Uppgifter om Kontrollansvarig 
Sökandens namn Personnr 

Postadress/Postnr/Adress Telefon/E-post 

 Söker godkännande som kontrollansvarig för ovan 
rubricerade projekt  Betygskopior/meritförteckning bifogas

Har riksbehörighet 
 Normal art  Komplicerad art

Strandskyddsdispens 
Ange särskilda skäl samt om, och i sådana fall, hur växt och djurlivet kommer att påverkas. 

Bilagor 

 Situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000, 2 ex 

 Plan, sektions- och fasadritningar före ändring, 2 ex 

Plan-, sektion- och fasadritningar, skala 1:100, 2 ex      

Övriga handlingar 

Underskrift 
Datum Namn Utdelningsadress 

Organisationsnr/personnr Namnförtydligande (textas) Postnr, adressort 

Information 
Bygglovavgift och anmälan avgift debiteras samtidigt. 
De uppgifter som Du lämnar kommer att registreras i ett datasystem. 

Om ärendet avser en åtgärd som ska anmälas enligt plan och byggförordningen
Installation eller väsentligt ändring som gäller:

Eldstad

Rivning

Byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde

Rökkanal

Ändrad planlösning

Nybyggnad eller ändring 
av vindkraftverk

Farligt avfall

Vatten och avlopp

Brandskydd Påverkan bärande delar

Annat, specifiera i sepearat bilaga

Hiss Ventilation

mberglun
Linje

mberglun
Linje

mberglun
Rektangel
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