
Ärendenr...................
BYGGNADSNÄMNDEN ANSÖKAN OM • BYGGLOV
251 89 HELSINGBORG Inlämnas • MARKLOV

normalt i 3 ex • RIVNINGSLOV
• FÖRHANDSBESKED

Anvisningar : Läs ”Information till bygglovsökande”, innan blanketten fylls i.
Observera, att bygganmälan fordras i de flesta fall och skall inlämnas minst 3 veckor före byggstart.
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BYGGPLATS OCH SÖKANDE    �
Fastighetens officiella beteckning Tel.  dagtid

Fastighetens adress Tel.  bostad

Sökandens namn Fax

Sökandens post-/faktureringsadress

ANSÖKAN AVSER    �
• Ny byggnad Kortfattad beskrivning av åtgärden

• Tillbyggnad .............................................................................................

• Ändrad användning .............................................................................................

• Annat .............................................................................................

BIFOGADE  HANDLINGAR    �

• Situationsplan/nybyggnadskarta  (4 ex) • Sektionsritning (4 ex)

• Granneyttrande • Parkeringsutredning

• Redovisning av användning • ...............................................................

• Fasad- och planritningar (4 ex) • Enligt särskild förteckning

UTFORMNING  -  MATERIAL,  FÄRG,  UTFÖRANDE    �
Fasad Tak

Lutning ................o

Fönster, dörrar, detaljer Sockel

KONTAKTPERSONER  (namn, adress,  telefon,  fax)    �

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

UNDERSKRIFT    �

..................................... .................................................................................. ...........................................
Datum Sökande  (betalningsansvarig) Org.nummer

BESLUT  (”BYGGLOV DIREKT”)    �

• Bygglov beviljas

• Byggsamråd erfordras inte

• Sökanden är byggherre

• Byggstart får ske omedelbart

Beslutas enligt byggnadsnämndens
delegation
Datum:

• Byggherren är kvalitetsansvarig jämlikt 9 kap 13 § PBL

• .................................................................................................
Lovet upphör att gälla om åtgärden ej har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år

Personuppgifter som Du lämnar 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 Stadsbyggnadskontoret, 251 89 Helsingborg.
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