Ansökan
□
□
□
□

Bygglov
Anmälan
Marklov
Tidsbegränsat bygglov, t o m:

Fastighet och sökande/Byggherre (* = Obligatoriska fält)
Fastighetsbeteckning *

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökanden: Förnamn och efternamn eller företag *

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.) *

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) *

Postnummer och postort *

E-postadress (ange e-postadress som används och läses regelbundet)

*
Mobilnummer

Byggnadstyp
□ En-/tvåbostadshus

□ Fritidshus

□ Flerbostadshus

□ Industri/Kontorsbyggnad

□ Uterum

□ Garage

□ Carport/Förråd

□ Hotell/Restaurang/Café

□ Annan byggnad eller anläggning:

ANSÖKAN för lov avser

(ange ett eller flera alternativ)

□ Nybyggnad

□ Tillbyggnad

□ Ombyggnad

□ Schaktning

□ Skylt

□ Parkering

□ Utvändig ändring

□ Fyllning

□ Mur

□ Plank / Staket

□ Solcellsanläggning

□ Upplag

□ Ändrad användning

Från:

Till:

□ Annan åtgärd eller upplysningar:

ANMÄLAN avser

(ange ett eller flera alternativ)

□ Bärande konstruktioner

□ Brandskyddande konstruktion

□ Planlösning

□ VA-installationer

□ Hiss

□ Ventilation

□ Annan åtgärd eller upplysningar:

ATTEFALLSÅTGÄRDER - för startbesked krävs anmälan, ritningar och förslag till kontrollplan
□ Komplementbyggnad max 25 m2

□ Komplementbostadshus max 25 m2

□ Tillbyggnad max 15 m2

□ Inreda ytterligare en bostad

□ ☐ Takkupa (max två), antal:

Utvändiga material och färger
Fasadbeklädnad material
Befintlig:

Fasadbeklädnad kulör (NCS)
Ny:

Takbeläggning material
Befintlig:

Ny:

Takbeläggning kulör (NCS)
Ny:

Fönster material
Befintlig:

Befintlig:

Befintlig:

Ny:

Fönster kulör (NCS)
Ny:

Befintlig:

Ny:

Uppgifter om ytor m.m.
Befintlig byggnadsarea (BYA)

Fastighetens area

Nytillkommen/Berörd bruttoarea (BTA)

Nytillkommen/Berörd byggnadsarea (BYA)

Kontrollansvarig
Namn

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon

Postnummer och postort

E-postadress (ange e-postadress som används och läses regelbundet)

Behörighetsnivå

☐N

Certifieringsorgan, riksbehörighet

Gäller t o m datum

☐K

□

☐ Certifieringsintyg bifogas

Markförhållanden och grundläggning
Planerad grundläggning

Grund på befintlig del (fylls i vid tillbyggnad)

Finns misstanke om föroreningar i mark ellerbyggnad? (Vid misstanke om föroreningar ska miljöenheten kontaktas)

☐Nej ☐Ja

Om ja, förklara vad:

Beskrivning av ärendet
Förtydligande till ansökan eller ytterligare information (kort beskrivning):

Bilagor (ritningar ska vara fackmannamässigt utförda på vitt, inte rutat, papper och helst i A3 eller A4-format)
□ Situationsplan * (1:500)

□ Sektionsritning * (1:100 alt 1:50)

□ Förslag till kontrollplan *

□ Fasadritningar * (1:100)

□ Konstruktionsritningar (1:50)

□ Teknisk beskrivning

□ Planritningar * (1:100)

□ Nybyggnadskarta (tomtkarta)

□ Annat:

Namnunderskrift (samtliga personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)
Datum och namnunderskrift *

Namnförtydligande *

Information
 Byggnation eller installation får inte påbörjas förrän du har erhållit ett startbesked!
 Inkomna handlingar som anmälan, ritningar m.m. är allmänna handlingar.
 Handläggningstiden för en komplett ansökan är vanligtvis högst 10 veckor. För anmälan cirka 5 veckor.
 Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, som till exempel strandskyddsdispens,
tillstånd för åtgärd inom landskapsbildsskydd eller nära fornlämningar och eventuellt tillstånd för enskilt avlopp.
 Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige och grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till taxa.
 Blanketten – ifylld och signerad – skickas tillsammans med kompletta handlingar till Miljö- och byggmyndigheten.

Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Byggexpedition: 0413-282 06 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

