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Byggkontoret
Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggkontoret
Storgatan 7
265 80 Åstorp

Ansökan bygglov mm.
1. Ansökan avser
 Bygglov
 Tidsbegränsat bygglov högst fem år (t o m datum)
 Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr o m –t o m datum)……..
 Bygglov där förhandsbesked lämnats (datum)………..
 Ändring/Förnyelse av bygglov (dnr)…………….
 Marklov
 Rivningsärende

*

Ärende






*





Nybyggnad
Tillbyggnad
Ombyggnad
Rivning

Ändring
Ändrad användning
Annat:

Kortfattad beskrivning av åtgärden

*

2. Fastighet och sökande/byggherre
Fastighetsbeteckning *
Sökanden: Förnamn *

Fastighetens gatuadress *
Efternamn *

Person- eller organisationsnummer *

Postadress (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges) *

E-postadress *

Postnummer och Ort *

Telefon *

Faktureringsadress (om annan än ovan) *

Företagets projektnummer

3. Medsökande
Förnamn och efternamn *

Personnummer *

E-postadress

Telefon

4. Byggnad







En-/tvåbostad
Rad-, par-, kedjehus
Fritidshus
Garage/ förråd
Industri-/lagerbyggnad
Flerbostadshus:
- Antal berörda lägenheter: ______

Annan byggnad eller anläggning (ange vilken)

* = Obligatoriska uppgifter
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5. Areauppgifter (m2)
Byggnadsarea *

Nytillkommen bruttoarea *

Därav bruttoarea bostäder *

Nytillkommen bostadsarea *

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter *
Byggnadsarbetena avses att påbörjas (Datum) *

Planerad byggtid (Antal månader) *

6. Utvändiga material
Fasadbeklädnad









Trä
Tegel
Puts

Takbeläggning
 Tegelpannor
 Betongpannor
 Papp

Ange kulör (NCS-kod)

Betong
Plåt
Annat:
Ange kulör (NCS-kod)





Skiffer
Plåt
Annat:

7. Bifogade handlingar






Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Rivningsplan







Nybyggnadskarta
Teknisk beskrivning
Anmälan kontrollansvarig
Färdigställandeförsäkring
Annat:

8. Underskrifter
Ort och datum *

Ort och datum *

Sökandens underskrift *

Medsökandes underskrift *

Namnförtydligande *

Namnförtydligande *

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggkontoret, Storgatan 7, 265 80 Åstorp

9. Information
Följande handlingar ska bifogas när du ansöker om lov
Ny-, om- och tillbyggnad

Ändrad användning av byggnad eller del av byggnad

Måttsatt situationsplan, skala 1:200 eller 1:500

Planritning, skala 1:100

Planritning, skala 1:100

Fasadritning (om fasaden ändras), skala 1:100

Fasadritning, skala 1:100

Verksamhetsbeskrivning

Måttsatt situationsplan, skala 1:200 eller 1:500

Sektionsritning, skala 1:100
Fasadmaterial och kulör (NCS-kod)
Fasadändring

Rivning eller markarbete

Situationsplan (markera berörd fasad), skala 1:200 eller
1:500

Måttsatt situationsplan, skala 1 eller 1:500

Planritning (om något ändras eller inreds inomhus), skala
1:100

På situationsplanen markeras vilken byggnad som ska rivas
eller vilken del av tomten som markarbetet påverkar

Fasadritning, skala 1:100
Fasadmaterial och kulör (NCS-kod)
* = Obligatoriska uppgifter
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