Ansökan om bygglov, anmälan m.m.

Miljö- och byggnadskontoret
Se anvisningar på baksidan

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning (1)

Fastighetens gatuadress (1)

Fastighetsägare, om annan än sökanden, namn och adress
Sökandens namn (2)

Person-/organisationsnummer (2)

Telefon dagtid (2)

Gatu- eller boxadress (2)

Postnummer och ort (2)

Telefon mobil (2)

Faktureringsadress, projektnummer, referenskod etc., ska alltid fyllas i (3)
Kontaktperson, om annan än sökanden, namn (4)

Telefon dagtid

Telefon mobil

E-post till kontaktperson

Ansökan gäller
Bygglov

Marklov

Rivningslov

Förhandsbesked

5

Tidsbegränsat bygglov t.o.m. :

Villkorsbesked

Ändring eller komplettering av ärende nr:
6

Planerad byggstart :

Anmälan enligt plan- och bygglagen
Annat:

Kortfattad beskrivning av åtgärden

Kontrollansvarig 7
Namn

Personnummer

Certifikat nr

Gatuadress, box

Telefon

Mobiltelefon

Postnummer, ort

E-post

Underskrift

Namnförtydligande

Handlingar som bifogas 8
Situationsplan

9

Byggnadsritningar

10

Arearedovisning

11

Kontrollplan

12

Annat:

Underskrift av sökande 13
Ansökan/anmälan från en juridisk person ska undertecknas av behörig firmatecknare.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

Ansökan sänds till:
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadskontoret
Bygglovenheten
191 86 Sollentuna
mbn@sollentuna.se

Anvisningar
För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att vi har fått en fullständigt ifylld blankett
och kompletta handlingar.
1. Kontrollera att fastighetsbeteckningen och gatuadressen är korrekta
2. Sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress,
telefonnummer och e-postadress där du säkrast kan nås.
3. En korrekt och fullständig faktureringsadress krävs. Om den är densamma som
postadressen, skriv ”Som ovan”. Ange i förekommande fall även internt projektnummer,
konto eller annan egen referensuppgift.
4. Om sökanden är en juridisk person ska en fysisk person som har rätt att företräda
företaget anges.
5. Ett tidsbegränsat lov kan ges för en åtgärd som är av tillfällig art och i högst fem år.
Tiden kan förlängas med högst fem år. Den sammanlagda tiden får inte överstiga tio år.
6. Planerad byggstart avser den tidpunkt då de lovpliktiga arbetena är tänkta att påbörjas.
7. Kontrollansvarig ska vara certifierad och ha den kompetensnivå som krävs för åtgärdens
komplexitet. Om flera kontrollansvariga ska anlitas så ska den samordningsansvarige
anges. På Boverkets hemsida finns en förteckning över certifierade kontrollansvariga.
8. Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda och skalenliga. Anvisningar finns på
sollentuna.se.
9. Situationsplanen ska som regel vara upprättad på en aktuell nybyggnadskarta när ny
mark tas i anspråk. Nybyggnadskarta kan beställas hos mät- och kartenheten.
Blanketter för beställning finns på sollentuna.se.
10. Byggnadsritningar ska bestå av plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100.
11. Särskild blankett för arearedovisning finns på sollentuna.se. Den ska bifogas ansökan
vid större projekt. Vid mindre projekt ska areor anges på t.ex. planritningar. Areor ska
anges enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
12. Vid enkla åtgärder där någon kontrollansvarig och något tekniskt samråd inte krävs ska
en enkel kontrollplan bifogas. Mall och anvisningar finns på sollentuna.se.
13. Ansökningsblanketten ska skickas in med underskrift i original, även om den skickas
digitalt. Observera att det är sökanden och ingen annan som ska underteckna ansökan.
Fullmakt ska alltid skickas in om sökanden är en juridisk person.
Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon- och besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller maila
till mbn@sollentuna.se. Du kan också läsa mer om bygglov på sollentuna.se.
OBSERVERA:
Om ärendet omfattar åtgärder som berör miljö och/eller hälsa kommer miljö- och
hälsoskyddsenheten att underrättas och beslut eller yttranden att avges i ett sammanhang.

