~ Vetlanda

Ansökan för byggärende

Ansökan avser
t.o.m.
□ Bygglov □ Förhandsbesked om bygglov □ Tidsbegränsad åtgärd, fr.o.m.
□ Anmälan* □ Strandskyddsdispens □ Marklov □ Rivningslov □------

* Anmälan avser i huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov, exempelvis installation av eldstad,
Attefallsåtgärder eller ändring av ventilation.

Sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandes namn
Adress och postort
Fakturaadress (om fakturan ska skickas till annan adress än sökandes)
Personnummer/organisationsnummer

Telefon

E-postadress
Kontaktpersonens namn (om sökande är ett företag)

Kommunicera via e-post?
Ja
Nej
Telefon till kontaktperson

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande)

Fastighetsägarens adress

I□

E-postadress

n

Kommunicera via e-post?
Ja
Nej

I□

□

Vilken åtgärd/ändring?

□ Nybyggnad
□ Eldstad/rökkanal
□ Till-/påbyggnad
□ Inglasat uterum
□ Attefallsåtgärd
□ Plank/mur
□ Rivning
□ Bärande konstruktion
□ Ändrad användning, från
□ Annat

□ Ventilation
□ Hiss
□ Utvändig ändring
□ Brandskydd
□ Skylt
□ VA-installation
□ Tillkommande bostad/lokal
till

Vilken byggnadstyp?

□ En-/tvåbostadshus □ Garage/carport/förråd □ Kontor
□ Fritidshus
□ Flerbostadshus
□ Industrilokal
□ Radhus/kedjehus □ Samlingslokal
□ Annat

□ Affärshus
□ Skola/förskola

Beskrivning av projekt

Nytillkommen bruttoarea (BTA)

Byggnadsarea på befintliga byggnader (BYA)

Tomtarea

I

I

Utvändiga material och färger (vid ny-/tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad
0 Trä
0 Tegel
Takbeläggning
0 Tegel
0 Betong
Fönster
0 Trä
0 Plast

0

Puts

0

Betong

0

Papp

0

Plåt

0

Lättmetall

0

Annat/Färgnummer

Affärshus

Annat/Färgnummer
Annat/Färgnummer

Anmälan av certifierad kontrollansvarig för byggprojektet (se boverket.se)
Namn

Personnummer/organisationsnummer
I

Adress
Telefon

Behörighet
Normal

lo

E-postadress

0

Komplicerad
Kommunicera via e-post?
Ja
0 Nej

lo

Bifogade handlingar

0
0
0

Situationsplan (skala 1:400/1:500)
Planritning (skala 1:100)
Fotomontage

0
0
0

Fasadritning (skala 1:100)
Förslag till kontrollplan

0
0

Teknisk beskrivning
Sektionsritning

Annan

Information
Information om hur en bygglovsprocess går till, vilka lagar och regler som måste följas samt plan- och
bygglovtaxa finner du på vetlanda.se.

Skicka till
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se
För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt.
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr

