Ansökan om lov m.m.
Datum

2013-02-27
Bygglov

Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, tom datum

Datum

Förhandsbesked lämnat

Marklov

Ändring eller förnyelse av beviljat lov

Rivningslov

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress

Telefon arbetet

Sökandes namn

Org.nr/personnr.

Telefon bostaden

Postadress (adress, postnummer och postort)

e-postadress:

Ansökan avser
Kortfattad beskrivning av åtgärden:

Helt ny byggnad
Till- och eller ombyggnad
Ändrad användning
Annat
Byggnadstyp
Enbostadshus

Tvåbostadshus

Flerbostadshus antal lägenheter:

Fritidshus

Kontorshus

Affärshus

Industribyggnad

Garagebyggnad

Förrådsbyggnad

Hotell/Restaurang

Annan byggnad

Kontrollansvarig utsedd av byggherren
Namn:

Telefon arbete:

Telefon bostad:

Postadress:
Behörighetsklass vid riksbehörighet

Normal art

Certifieringsorgan

Gäller tom:

Komplicerad art
Beräknad produktionskostnad:

Ytuppgifter
Nytillkommen bruttoarea (våningsyta) :

Tomtyta:

Inklusive moms:

Utvändiga material och färger:
Fasadbeklädnad
Trä
Tegel
Takbeläggning
Tegel
Fönster
Trä

Betong

Puts
Papp

Plast

Betong
Skiffer

Plåt

Annat:

Färg (NCS-nr

Plåt

Annat:

Färg (NCS-nr

Annat:

Färg (NCS-nr

Lättmetall

Bifogade handlingar
Sit.plan
Nyb.karta

Planritn.

Bifogade handlingar
Kommunal va-anläggning

Enskild va-anläggning

Fasadritn.

Sektioner
Gas

Rivningsplan

Annat:
Fjärrvärme

Sökandens underskrift och namnförtydligande :

För information vill vi meddela att ovanstående personuppgifter kommer att registreras och behandlas enligt
personuppgiftslagen (Pul)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
245 80 Staffanstorp

Ifyllnadsanvisning till blanketten för ANSÖKAN om lov mm:
Ansökan avser:

Sätt kryss i tillämplig ruta.

Fastighet och sökande:

Det är viktigt att fastighetsbeteckningen är rätt, kontrollera uppgiften.
Ange fastighetsbeteckning på alla handlingar.
Till sökanden skickas beslut och faktura.
Den som står som sökande kommer att bli fakturerad bygglovavgiften.

Ansökan avser:

Sätt kryss i tillämplig ruta.

Byggnadstyp:

Sätt kryss i tillämplig ruta eller skriv vilken typ av byggnad som avses
under ”annan byggnad”.

Kontrollansvarig:

Krävs vid ansökan om bygg-, mark- och rivningslov. Kontrollansvariges
uppgifter redovisas i samband med lovansökan. Vid mindre byggnadsåtgärder krävs inte kontrollansvarig, se mer information på web-sidan
www.staffanstorp.se

Ytuppgifter:

Tomtyta avser hela tomtens areal och nytillkommen bruttoarea avser
ytan på ny-/respektive tillbyggnad (yttermått).

Beräknad produktionskostnad:

Skriv här den beräknade produktionskostnaden inklusive moms för det
du skall bygga

Utvändig material mm:

Sätt kryss i tillämplig ruta eller beskriv på raden ”annat”. Vid byte av fasad
Vid byte av fasadfärg eller takmaterial anges vilken färg/material
och vilken färg/material som byggnaden skall få helst med NCS-nummer

Bifogade handligar:

Till ansökan om bygglov skall bifogas i två exemplar:
* Plan- och fasadritningar
* Situationsplan över tomten alternativt nybyggnadskarta med
befintlig byggnad och ny- eller tillbyggnad inritad
Nybyggnadskarta i 2 ex skall inlämnas för helt ny byggnad och
tillbyggnad av befintlig byggnad med undantag för tillbyggnad
och komplementbyggnad vars yta understiger 50 kvm
och som inte är belägna i nära anslutning till tomtgräns (1 meter).
Det finns en speciell blankett för beställning av nybyggnadskarta
på stadsbyggnadskontoret.
Ritningar och övriga handlingar skall bifogas i två exemplar.
Ritningarna skall vara fackmässigt utförda. Av ritningen skall framgå vad
lovet avser. Datum, underskrift av den som är ritningsansvarig samt
uppgift om använda skalor skall anges.
Grannars skriftliga yttrande skall inlämnas vid allt byggande närmre
tomtgräns än 4,5 meter. Yttrandet skrivs lämpligen på ritningarna/
situationsplanen, någon speciell blankett finns inte.

Om du har ytterligare frågor om blanketten så är Du välkommen att ringa oss under dagtid
på telefon 046-25 14 33, 25 14 35 eller 25 13 27.
Du når oss säkrast på förmiddagen.
Postadress
24580 Staffanstorp

Telefon
046 - 25 11 00

Webbplats
www.staffanstorp.se

kommunen@staffanstorp.se

