Samhällsbyggnadsnämnden

ANSÖKAN OM LOV M.M.
DATUM ……………………

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system
EDP och Comprima, för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina
personuppgifter med stöd av Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Personuppgifterna
hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För
ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av
personuppgifter, se www.gnosjo.se

□Bygglov
Ansökan
avser

□Förhandsbesked

□Marklov

□Rivningslov

□Förnyelse av tidigare beviljat lov (datum/§)

□Strandskyddsdispens

□Tidsbegränsat lov t o m

□Annat

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer
(Obligatoriskt fält)

Fastighetens adress,
postnummer och postort

Firmatecknare

Sökandens namn

Telefon

Sökandens postadress

Mobiltelefon

Postnummer och postort

E-postadress

Faktureringsadress

Personnummer(ååmmdd-nnnn)
(Obligatoriskt fält)

(Obligatoriskt fält)

Riksbehörig
kontrollansvarig

Förnamn

Efternamn

Adress

Telefon

Behörighetsklass

□Normal art
□Nybyggnad

Ärende

E-postadress

□Komplicerad art
□Tillbyggnad

□Ombyggnad

□Rivning

□ Inredande av ytterligare bostad/lokal

□ Ändring

□Ändrad användning Från

□Annat (ange)

Till

□Ändring

Ärendet avser

Byggnadstyp(
byggnadens
huvudsakliga ändamål)

□En/tvåbostadshus
□Industribyggnad/lager
□Annat (ange vilket)

□Flerbostadshus
□ Fritidshus
□ Kontors/affärshus □Garage/förråd

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Organisationsnummer

Bankgiro

335 80 GNOSJÖ

Storgatan 15

0370-33 10 00

0370-33 10 90

212000-0506

542-4163

□Uterum
□Murar/plank

www.gnosjo.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Utvändiga material och färger
(vid ny- och tillbyggnad samt
utvändig ändring)

□Trä □Metall □Plast
□En -/tvåglas □Treglas □Isolerglas

Fönster:

Anslutning till kommunalt

□Vatten □Avlopp □Dagvatten

Anslutning till gemensamhetsanläggning

□Vatten □Avlopp □Dagvatten

Anslutning till enskild anläggning

□Vatten □Avlopp □Dagvatten

Uppvärmningssätt

Bifogade
handlingar

Fasadbeklädnad
Material, färg

Takbeläggning
Material, färg

Grundläggningssätt

□Nybyggnadskarta

□Tomtkarta/sit.plan

□Planritning

□Fasadritning

□Foton, perspektiv

□Skrivelse

□Kontrollplan

□Sektionsritning

□Bevis om färdigställandeskydd □Tekniskbeskrivning

□Annat (ange)

SÖKANDENS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

…………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………..

Information
PBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständigt, får byggnadsnämnden förelägga sökande till avhjälpa bristerna
inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet
kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggande inte följs. Om föreläggandet inte följs, får
byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärende i befintligt skick

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Organisationsnummer

Bankgiro

335 80 GNOSJÖ

Storgatan 15

0370-33 10 00

0370-33 10 90

212000-0506

542-4163

www.gnosjo.se

