
ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV

RIVNINGSANMÄLAN

127 § MarkByggL

Myndighetens anteckningar

Sjundeå kommun Ankomstdatum

Miljö- och byggnadsnämnden

Sjundeåvägen 504 Fastighetssignum

02580 SJUNDEÅ

Lovets nummer / anmälans nummer

1 Namn Telefon

Byggplatsens

innehavare Näradress E-post

Postadress

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

Byggplats

    Näradress

Postadress

3 Tomtens / byggplatsens Byggnadens Byggnadsår Byggnadens huvudsakliga användningsändamål

Uppgifter om areal m² bottenyta m²

tomten /

byggplatsen Fastigheten är ansluten till

och de el-nätet vattenledningsnätet avloppsnätet fjärrvärmenätet

byggnader

som skall rivas något annat, vad

4 En kort redogörelse för rivningsåtgärderna och motiveringar för ansökan

Åtgärd och

tidpunkten för

rivningen

Skicket på den byggnad som skall rivas Planerad rivningstidpunkt*)

Hur rivningsarbetet ordnas och vilka möjligheter det finns att sköta behandlingen av det byggavfall som uppstår och att utnyttja

användbara byggnadsdelar ( 139 § 2 mom. MarkByggL ).

5 1. Fullmakt 6. Utredning om mängden byggavfall, dess kvalitet och sortering av det

Bilagor

2. Utredning över vem som äger den byggnad 7. Utredning om de byggnadsmaterial som skall rivas och hur de används

    som skall rivas

3. RK 9 ( blankett för byggnad som avgår ) / 8.  Utredning om byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde

    byggnad som skall rivas

4. Situationsplan 9. Hörande av granne

5. Utdrag ur karta 10.

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

Utlämnande av bygglovsregistret för direktreklam och för gallup- eller marknadsundersökningar ( 16 § 3 mom. offentlighetslagen ).

uppgifter

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

undersökningar ( 30 § personuppgiftslagen )

7 Ort och datum Sökandes underskrift eller underskrift av den person som sökanden befullmäktigat

Underskrift

FYLLS I AV MYNDIGHETEN

Byggnads- Situationen i fråga om planeringen

nämnden
Skyddsbeslut

Har antecknats hos datum Har skickats till datum Har skickats till den datum

byggnadsnämnden kommunstyrelsen regionala miljöcentralen

för kännedom för kännedom för kännedom

*) Byggnadsnämnden skall meddelas skriftligt om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet påbörjas.


