SÄFFLE KOMMUN

Datum

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansökan om Bygglov

Strandskyddsdispens

Ansökan sändes till:

Ansökan om Marklov

Anmälan

Säffle kommun

Ansökan om rivningslov

Rivningsanmälan

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontrollansvarig

Villkorsbesked

661 80 Säffle

Fastighet och sökande (byggherre)

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Telefon bostaden

Sökandens namn

Organisations-/personnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

e-post

Bygglov är sökt
Ja

Bygglov är beviljat, datum

Telefon arbetet

Förhandsbesked lämnat, datum

Tidigt byggsamråd har hållits, datum

Ändring av beviljat bygglov

Nej

Ärende
Helt ny byggnad

Skylt

Rivning

Till- påbyggnad

Eldstad/rökkanal

Tidsbegränsad åtgärd tom datum

Ändrad användning

Marklov

Annat:

Byggnadtyp (byggnadens huvudsakliga användning)
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Gruppbyggda små-/ radhus

Flerbostadshus

Kontorshus

Affärshus

Industribyggnad

Fritidshus

Garage

Förråd

Hotell / restaurang

Annat:

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) mm
Fastighetsarea (tomtyta)

Nuvarande byggnadsarea

Tillkommande byggnadsarea

Nuvarande bruttoarea (våningsyta)

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

Tegel

Puts

Betong

Plåt

Annat:

Btg.pannor

Papp

Plåt

Skiffer

Annat:

Plast

Lättmetall

Takbeläggning
Tegel
Fönster
Trä

Annat:

Övriga upplysningar
Bifogade handlingar
Sit.plan

Nyb.karta

Fasadritn.

Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum

Planritn.

Sektion

Rivn.plan

Utstakning önskas genom kommunens försorg,datum

Byggfelsförsäkring och
Färdigställandeskydd.
Total produktionskostnad

Anslutning till allmän kommunal anläggning:
Dricksvatten

Spillvatten

(Kontakta VA-verket tel 0533-68 15 52)

Dagvatten

Enskild avloppsanläggning
(Särskild anmälan/ansökan krävs tel 0533-68 17 83)

→

Forts...

Uppgifter om kontrollansvarig (samordnare)
Personnummer

Namn

Telefon bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer, och postort)
Lokalt

Söker godk

Riksbehörighet

Normal

Gäller t.o.m

Telefon arbetet
E-post

Kompl.

Underskrift
Sökande
Namnförtydligande

Information om hur dina personuppgifter behandlas enligt PUL, se nedanstående text

PUL, personuppgiftslagen
Personuppgifter som lämnas i blanketten kommer att användas för miljö- och byggnadsnämnden i Säffle
kommuns administration, fakturering och andra åtgärder som behövs för att handlägga eller pröva ärendet,
samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Uppgifterna måste lämnas för att ärendet ska kunna
handläggas eller prövas. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål
från annan källa än dig själv. Personuppgifterna kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som
begär det enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år utan
kostnad, få veta om personuppgifter behandlats eller inte. Efter begäran rättas eller raderas ofullständiga
eller felaktiga uppgifter.

