LOJO STAD

Ankomstdatum

BYGGNADSTILLSYNEN
Karstuvägen 4, 08100 LOJO
Tfn (019) 369 4473

Fastighetsbeteckning
Bygglovsnummer

§

Beslut

ANSÖKAN OM BYGGLOV (MarkbL 125 §)

1 Byggplats

ÅTGÄRDSTILLSTÅND (MarkbL 126 §)

Stadsdel/by

Kvarter och tomt/Byggplats

Lägenhet/Utbrutet område av lägenheten
Rnr

Tomtens eller byggplatsens adress

Postort

Tomten/Byggplatsen är
obebyggd
delvis bebyggd

Byggnader på tomten som skall rivas
2 Sökande/
anmälare

ANMÄLAN (MarkbL 129 §)

Utnyttjad byggnadsrätt
m² våningsyta

Tillåten byggnadsrätt
m² våningsyta

Våningsyta som skall
rivas m²

Tomtens/Byggplatsens areal m²

Namn
Utdelningsadress
Postnummer

3 Byggprojekt
eller åtgärd

Postort

Föremålet för byggande eller åtgärd
Egnahemshus
Industri- eller lagerbyggnad
Ekonomibyggnad, bastu

Telefon tjänstetid

Radhus
Affärsbyggnad
Fritidshus

Flervåningshus
Annat, vad

Byggprojekt
Uppförande av byggnad
Tillbygge av byggnad
Reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med
uppförande av byggnad
Åtgärd/Anmälan
Konstruktion
Mobil anordning
Förvarings- och lagringsområde
Lägenhetsarrangemang

Annat reparations- eller ändringsarbete
Ändring av användningssyftet för byggnad eller
del av byggnad

Fasadåtgärd
Reklamåtgärd
Ingärdande

Kort redogörelse för byggprojektet eller åtgärden:

Den sökande ber om tillstånd att utföra byggarbetet eller åtgärden innan beslutet om tillståndet fått laga kraft (MarkbyggL 144 §)

Våningsyta som skall
byggas m²

Totalyta m²

Volym m³

Utnyttjad våningsyta och
våningsyta som skall
byggas totalt, m²

Lägenhetstyp

Lägenhetsyta m²

Våningstal

Byggnadens brandtekniska
klassificering

4 Tilläggsuppgifter
(undantag från
stadganden
och
föreskrifter
med
motiveringar,
m.m.)

5 Tekniskt
underhåll

Utredning om vattenanskaffning, avlopp, avfallshantering och arrangemangen på byggarbetsplatsen

6 Planerare

Huvudplanerare (Namn, utbildning, erfarenhet, adress, telefon) 1)

Planerare inom specialområdena (Namn, utbildning, erfarenhet, adress, telefon) 1)

7 Tilläggsutredningar

Ytterligare upplysningar ges av det ombud som namnges här, och som har rätt att komplettera handlingar för den
sökandes del.

Ombudets namn och yrke

Adress

1)

En separat utredning över planerarnas behörighet kan bifogas ansökan

Telefon tjänstetid

8 Bilagor

1. Redogörelse för ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen
2. a Utdrag ur grundkartan över området eller
2. b i fråga om bygge på detaljplaneområde utdrag ur detaljplanen
3. Fastighetsregisterutdrag
4. Tomtkarta
5. Huvudritningar som är bestyrkta med planerarens namnteckning
6. a Utredning om grundläggningsförhållandena och markens beskaffenhet
6. b och vid behov om byggplatsens hygieniska förhållanden
6. c och om höjdläget
6. d samt om det grundläggningssätt som dessa förutsätter
6. e och vid behov om övriga åtgärder
7. Befolkningsregistercentralens anmälan om byggprojekt med tilläggsblad
8. Fullmakt
9. Anmälan om skyddsrum och ritning med förteckning över utrustning
10. Miljötillstånd
11. Beslut om undantagslov
12. Avgörande om planeringsbehov
13. Ansökan om övervakning av byggherreverksamheten
14. Ansökan om förrättande av expertgranskning
15. Byggnadsrättskalkyl
16. Utredning om bilplats
17. Beräkning av brandbelastningen
18. Konsekvensbeskrivning enligt MKBL
19. Utredning om planerarnas behörighet
20. Utdrag ur byggnadsordningen
21. I fråga om byggande av mast eller vindkraftverk de utredningar som förutsätts i MarkbyggF

9 Information
Utredning om att grannarna informerats, antal
Den sökande har satt upp ett meddelande på platsen om att ärendet är anhängigt, datum
Övriga eventuella utredningar och utlåtanden

10 Förhandsutlåtanden

11 Den som
betalar
byggnadstillsynsavgiften
(om inte den
sökande)
12 Delgivning
av beslutet
13 Underskrift

Vatten- och avloppsverkets utlåtande
Tillstånd att bygga anslutning till allmän
väg/utredning om vägrätt
Tillstånd att avleda avloppsvatten
Mätningsväsendet
Planläggningschefen
Brandinspektören
Namn

Utdelningsadress

Telefon tjänstetid

Postnummer

Postkontor

Beslutet om tillstånd levereras mot postförskott till den adress den sökande angivit i punkt 2.
Datum
Den sökandes eller ombudets underskrift

14 Utlämnande av
uppgifter
om den
sökande

De uppgifter som framgår av ansökan får lämnas ut för direktmarknadsföring, adresstjänst eller motsvarande ändamål
enligt 19 § 1 momentet i personuppgiftslagen.
Jag förbjuder, med stöd av 30 § i personuppgiftslagen, utlämnande av mina uppgifter.

Avgifter för tillsyn över byggarbetet:

Grundavgift
Granskning av ritningar
Pålning
Lagfartsbevis
Kopior
Information till grannarna
Postkostnader
Totalt
Gottgörelse
Rest totalt

