ANSÖKAN
bygglov,rivningslov,marklov
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av
beslut med tillhörande handlingar, sker via e-post.
Fält markerade med

är extra viktiga för vår hantering av din ansökan

Datum:

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökanden

Fastighetens adress (om annan än sökandes)

Telefon: arbetet

Sökandes namn

Person-/Organisationsnummer

Telefon: bostaden

Medsökandes namn

Person-/Organisationsnummer

Telefon: bostaden
E-post adress

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Fakturaadress (om annan än ovan)

Ärendet avser

Byggnadstyp

Bygglov

Nybyggnad

En-/tvåbostadshus

Marklov

Tillbyggnad

Komplementbyggnad (fristående)

Rivningslov

Ändrad användning

Flerbostadshus

Tidsbegränsat bygglov t o m datum

Fritidshus
Industribyggnad

Förlängning av tidsbegränsat lov t.o.m.:

Kontorshus

Beslutsdatum för ursprungligt lov:

Affärshus
Skyltanordning

Förhandsbesked enligt PBL 9 kap 17 lämnat

Belysningsanläggning
Mur / Plank
Annat:

Annat:

Uppgifter om kontrollansvarig (se infobladet om vilka åtgärder som inte kräver en kontrollansvarig)
Namn

Personnummer

Telefon

Utdelningsadress:

Postnummer:

Postort:

Certifieringsorgan/certifieringsnummer:

E-post adress

Behörighetsklass
N (Normal)

K (Komplicerat)

Vatten och avlopp

Vatteninstallation ansluten till:

Allmän anläggning

Enskild gemensam anläggning

Egen anläggning

Enskild gemensam anläggning

Egen anläggning

Infiltration

Annat:

Infiltration

Annat:

Spillvatteninstallation ansluten till:

Allmän anläggning
Dagvatteninstallation ansluten
till: Dagvattenledning
Dräneringsvatteninstallation ansluten till:

Dagvattenledning
Miljö och bygg
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Uppvärmningsform (endast vid ny- eller tillbyggnad)
El (värmepump, direktverkande)

Fjärrvärme

Fastbränsle (pellets, ved mm)

Annan:

Utvändiga material och färger (ange material på den nya byggnaden eller tillbyggda delen)
Takbeklädnad:

Fasadbeklädnad:

Tegel

Puts/betong

Trä

Plåt

Takpannor tegel

Annat

Annat

Fasadkulör:

Takkulör:

Takpannor betong

Plåt

Plast

Papp

Sockelkulör:
Nuvarande fasadmaterial och färgsättning (vid byte av fasadmaterial):

Nuvarande takmaterial och färgsättning (vid byte av takmaterial):

Handlingar som bifogas ansökan (din ansökan hanteras snabbare om den är komplett från början)
Situationsplan/karta

Detaljerad teknisk sektion

Brandskyddsdokumentation

Nybyggnadskarta

Konstruktionsritningar

Förslag till kontrollplan

Planritningar

Energi/Um beräkning

Övrigt:

Fasadritningar

Övrigt (se infobladet hur du mäter tillkommande area)

Arbeten avses påbörjas, datum:

Nytillkommen bruttoarea ( BTA):

Nytillkommen byggnadsarea ( BYA)

Nytillkommen bostadsarea ( BOA)

Förslag till kontrollplan för enklare åtgärder (Obs! om du avmarkerar rutan nedan så måste du lämna ett eget förslag till kontrollplan)
✔

Som kontrollplan gäller, när projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov och/eller
startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
En signerad begäran om slutbesked (blankett finns på hemsidan) skickas till miljö- och byggnämnden direkt efter färdigställande.

Sökandes underskrift

Medsökandens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Miljö och bygg

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.osby.se
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