ANSÖKAN OM
Bygglov
Marklov
Rivningslov mm

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO

ANSÖKAN GÄLLER
Bygglov

Rivningslov

Marklov

Förhandsbesked

Tidsbegränsat lov

Villkorsbesked

Ingripandebesked

UPPGIFTER OM BYGGNADSPLATS OCH SÖKANDEN (ansökan lämnas i 1 exemplar)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandes namn (om sökande är ett företag ange även kontaktperson)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon/mobilnummer

E-post

Byggherrens namn (om byggherren är annan än sökande)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon/mobilnummer

E-post

Ort

Ort

FAKTURERINGSADRESS (om annan än sökande)
Namn/Företag

Referensnummer

Adress

Personnummer/Organisationsnummer
Postnummer

Ort

KONTROLLANSVARIG enligt PBL 10 kap. 9 § (se nästa sida för när kontrollansvarig krävs)
Namn

Personnummer

Företag

Adress

Postnummer

Telefon(mobilnummer)

E-post

Ort

ANSÖKAN AVSER (ange tydligt vilken åtgärd du planerar att utföra. Vid rivning ska rivningsplan bifogas ansökan se www.sjobo.se )

Planerad byggstart

UPPGIFTER OM YTA (anges även på ritning)
Fastighetsarea

Nuvarande byggnadsarea

Tillkommande byggnadsarea

UPPGIFTER OM ANTAL LÄGENHETER VID NYBYGGNATION AV FLERBOSTADSHUS
1 rum och kök

2 rum och kök

3 rum och kök

4 rum och kök

5 rum och kök

6 rum och kök

Studentrum

Summa antal lägenheter

ANSÖKAN OM
Bygglov
Marklov
Rivningslov mm

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO
UNDERSKRIFTER AV SÖKANDE (betalningsansvarig)
Sökandes namnteckning

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

INFORMATION GÄLLANDE BETALNINGSANSVAR
Med min signatur intygar jag härmed att jag blivit informerad om att inlämnad ansökan innebär att jag får betala en avgift enligt gällande taxa, beslutad av
kommunfullmäktige. Detta gäller även om jag återtar min ansökan. Jag är också informerad om att avslag på ansökan och att avisad ansökan debiteras
enligt gällande taxa.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan att behandlas i ett databaserat
register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga
ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller
fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida, www.sjobo.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Kontrollera att ansökningsblanketten är korrekt ifylld.



Ritningar ska vara fackmässigt och skalenligt utförda med korrekt fastighetsbeteckning och tydligt visa vilken åtgärd och vilken del av byggnad
som berörs. På Sjöbo kommuns hemsida www.sjobo.se finns en checklista för vilka handlingar som krävs beroende på vilken åtgärd som ska
utföras.



Certifierad Kontrollansvarig krävs vid nybyggnation av t. ex. enbostadshus, större tillbyggnader eller komplementbyggnader. På Boverkets
hemsida www.boverket.se finns ett register över certifierade kontrollansvariga.



Vid rivning ska rivningsplan bifogas tillsammans med ansökningsblanketten.



Anslutningar till vatten- och avlopp skall anmälas på särskild blankett till miljöenheten:
- kommunalt vatten- och avlopp
- kommunalt vatten
- enskild Va-anläggning

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR


Ansökningsblanketten i original ska skickas i 1 exemplar till Stadsbyggnadsförvaltningen, 275 80 SJÖBO.



Ritningsbilagor kan mailas till bygglov@sjobo.se



Stadsbyggnadsförvaltningen underrättar berörda grannar om planerad byggnad placeras närmre tomtgräns än 4,5 m eller medför en avvikelse
från gällande detaljplan, eller ska utföras utanför ett detaljplaneratområde.



Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän beslutet vunnit laga kraft och/eller startbesked utfärdats.

