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Fastighetens ägare, om annan än sökande

Byggnadens adressFastighetsbeteckning
Information om fastigheten och byggnaden

Skicka blanketten tillsammans med bilagor till:
Tranås kommun
Plan och byggavdelningen
573 82 TRANÅS

ANSÖKAN OM BYGGLOV, MARKLOV, ELLER RIVNINGSLOV VID STÖRRE ÅTGÄRD

Kontaktperson (om annan än sökande)
Förnamn Efternamn Telefon, hem/arbete

Telefon, mobilepostadress

eller till:
planbygg@tranas.se

Ansökan gäller
Bygglov Tidsbegränsat bygglov eller säsongsbygglov, fram till:
Rivningslov
Marklov

Förnyelse/ändring av beviljat lov, med diarienummer:
Förhandsbesked finns, med diarienummer:

Typ av byggnad eller anläggning
Enbostadshus

Tvåbostadshus
Rad eller kedjehus

Flerbostadshus

Upplag eller materialgård
Vindkraftverk

Garage eller förråd

Annan typ av byggnad eller anläggning:
Fritidshus Annan typ av komplementbyggnad:

Mur eller plank
Transformator eller pumpstation
Industri eller lagerbyggnad

Parkeringsplats
Idrottsplats Radio eller telemast

Vid frågor går det bra att ringa till 0140681 51.

Eventuell projektbeteckning

Förnamn Efternamn
Information om dig som söker

Adress

Personnummer

Telefon, mobilTelefon, hem/arbete

Postnummer Postort epostadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Förnamn Efternamn
Information om eventuell medsökande

Adress

Personnummer

Telefon, mobilTelefon, hem/arbete

Postnummer Postort epostadress
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Typ av åtgärd
Nybyggnad
Tillbyggnad
Ombyggnad

Ändrad användning, från:
Annan åtgärd:

till:

Inredande av ytterligare bostad eller lokal. Antal lägenheter eller lokaler:

Material och färgval

TräFasad: Plåt Betong/puts Tegel

PappTak: Plåt Betongtegel Lertegel

TräFönster: Plast Aluminium Annat:

Annat:

Annat:

Färg:

Färg:

Färg:

Bilagor
Anmälan om kontrollansvarig
Ansökan om strandskyddsdispens
Nybyggnadskarta

Teknisk beskrivning
Förslag till kontrollplan

Övriga handlingar:

Situationsplan

Planritningar
Fasadritningar
Sektionsritning

Förslag till rivningsplan

Underskrifter
Sökande: Eventuell medsökande:

Fastighetsägare (om annan än sökande): Ort och datum:

VAritningar
Materialinventering

Brandskyddsbeskrivning
Färdigställandeskydd
Konstruktionsritningar
Ventilationsritningar

Stål

Information om projektet

Produktionskostnad Önskat påbörjandedatum Färdigställandedatum

Entreprenadform: Egen regi Delad entreprenadGeneralentreprenad Totalentreprenad

Ansvarig projektör Huvudsaklig entreprenör

Tänkt upplåtelseform

Ursprungligt byggår Tillkommande byggnadsarea Bruttoarea och öppenarea Boarea och biarea
m2

Markplaneringsritning Elritningar Bullerredovisning

Grannemedgivanden

m2 m2

Kort beskrivning av projektet

Information om ansökan
Fyll i allt som är relevant för projektet i blanketten, bifoga alla nödvändiga bilagor och skicka in ansökan till plan och
byggavdelningen. Ett beslut i ärendet ska tas inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om ansökan inte är
komplett, kan ett föreläggande om komplettering utfärdas och om detta inte följs, kommer ärendet att avslutas eller
avgöras i befintligt skick. För ansökan debiteras gällande taxa enligt beslut från kommunfullmäktige.
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