
BYGGLOVSANSÖKAN

ÅTGÄRDSTILLSTÅND

ANMÄLAN

Myndighetens anteckningar

Sjundeå kommun Ankomstdatum

Miljö- och byggnadsnämnden

Sjundeåvägen 504 Lovets / anmälans nummer

02580 SJUNDEÅ

1 Namn Telefon

Sökande

Näradress E-post

Postadress

2 By / kommundel Lägenhetens namn / kvarterets nr Lägenhetens RN:r / tomtens nr / byggplatsens nr

Byggplats

Byggplatsens näradress Tomtens / byggplatsens areal m³

Byggplatsens postadress

3 Antal våningar

Byggnadsprojekt Uppförande av byggnad ( Ny byggnad )

eller Våningsyta m²

åtgärd Reparationer och ändringar av byggnad, vilka kan jämföras med uppförande av byggnad

Förstoring av byggnad eller utökning av sådant utrymme som inverkar på våningsytan Total yta m²

Reparationer och ändringar av byggnad, vilka påverkar användarnas säkerhet eller hälsa

Volym m³

Väsentlig ändring av en byggnads eller byggnadsdels användningsändamål

Yta som ändras m²

Byggnadens användningsändamål Våningsyta som använts m²

Antal bostäder Byggnadens brandtekniska klass Skall rivas m²

 P1 P2 P3
4 Huvudprojekterarens namn Utbildning Erfarenhet, år Telefon

Behörigheten
hos den personal

den sökande Näradress E-post

anlitar
Postadress

Byggnadsprojekterarens namn Utbildning Erfarenhet, år Telefon

Näradress E-post

Postadress

5 Ytterligare uppgifter ges av nedan nämnda ombud, som har rätt att koplettera handlingarna på sökandes vägnar

Ytterligare Namn Yrke Telefon

uppgifter

Näradress Postadress

6 Vi anhåller om lov att få påbörja byggarbetet under besvärstiden

Lov att påbörja

7 Sökande har meddelat grannarna om att ansökan har anhängiggjorts

Information
Vi ber att hörande av grannar sköts av myndiheterna

Ett meddelande om byggprojektet har på sökandes försorg satts upp vid byggplatsen

8 En kopia eller en datorutskrift som innehåller mina personuppgifter eller personuppgifterna i elektronisk form får lämnas ut från

Utlämnande bygglovsregistret för direkt reklam och för gallupp- eller marknadsundersökningar ( offentlighetslagen 16 § 3 mom.)

av uppgifter Mina personuppgifter får inte lämnas ut i någon form från bygglovsregistret för direktreklam eller för gallup- eller 

marknadsundersökningar ( personuppgiftslagen 30 § )

9 Ort och datum Sökandes eller en av honom befullmäktigad persons underskrift

Underskrift


