ANSÖKAN OM LOV, ANMÄLAN, FÖRHANDSBESKED
ANMÄLAN OM KONTROLLANSVARIG

Byggnadsnämnden
Box 501, 267 25 Bjuv
bn@bjuv.se, 042-458 50 00
Telefontid:
mån, ons, fre kl 10-12

Fastighet och sökande:
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Telefonnummer där du kan nås:

Namn på sökande/byggherre

Personnr./Org.nr

Fakturaadress/utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Kontaktperson om annan än byggherren

E-postadress

I Postort

Kontaktperson telefonnummer

Byggnadsår

Kontaktperson e-postadress

Ansökan avser:
Bygglov

Bygglov för tidsbegränsad åtgärd till och med: ___________

Marklov

Förhandsbesked

Rivningslov

Anmälan

Ärende:
Helt ny byggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Fasadändring

Ändrad användning

Skyltanordning

Eldstad/kamin

Rökkanal

Hiss

Övrigt: _____________

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål):
Enbostadshus

Fritidshus

Garage

Annan byggnad eller anläggning: __________________________ Byggnadsyta: ________

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

Färg fasad (NCS nr): ________________________

Tegel

Puts

Plåt

Annat: ___________

Färg tak: __________________________________

Plåt

Färg och material dörr: _______________________

Takbeklädnad:
Tegel

Färg och material fönster: _____________________

Betongpannor

Papp

Annat: __________

Kompletterande beskrivning av vad ni vill göra (behövs mer plats skriv på vanligt papper):

Underskrift av sökande (betalningsansvarig):
Datum

Ort

Underskrift

Kontrollansvariges uppgifter och underskrift:
Datum

Kontrollansvarig namn

Kontrollansvarig adress

Cert.nummer

Kontrollansvarig telefonnummer

Kontrollansvarig e-postadress

Riksberhörig, Certifieringsorgan & gäller till: _________________
Normal

Komplicerad

Underskrift kontrollansvarig: __________________________________________

Se anvisningar på nästa sida.

Anvisningar om vad som krävs för att ansökan ska vara komplett.
Följande ska lämnas in när du söker bygglov eller ska göra en anmälan för ny byggnad eller tillbyggnad:
• ansökningsblankett ifylld och med en beskrivning av det du tänkt göra,
• situationsplan (kartbild), oftast i skala 1:400, visades byggnaden eller tillbyggnadens placering. Byggnaden eller tillbyggnaden
ska vara måttsatt på bredden och längden samt att minst två vinkelräta mått ska vara inritade till tomtgränsen. Du får hjälp
med att skriva ut detta underlag hos Kontaktcenter i Bjuv på telefon 042 - 458 50 00. Situationsplanen ersätts oftast med en
nybyggnadskarta när det gäller nybyggnation eller när byggnadsnämnden anser att det krävs.
• skalenlig och måttsatt fasadritning, lämpligen i skala 1:100, visande byggnadens eller tillbyggnadens fasader från alla
väderstreck.
• skalenlig och måttsatt planritning, lämpligen i skala 1:100, visande samtliga våningars rumsindelning. Tillgängligheten ska
vara redovisad.
• NCS-kod för färg på husets exteriör ska vara redovisad i ansökningsblanketten eller på ritning.
• skalenlig och måttsatt sektionsritning, lämpligen i skala 1:100.
• anmälan om kontrollansvarig (för större åtgärder).
• eventuellt andra underlag som beskriver det du avser att göra.
Varje ritning ska innehålla följande information: fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, norrpil och/eller väderstreck.
Ritningarna du lämnar in ska vara fackmannamässigt utförda, vilket innebär att de ska vara ritade med linjal och att text och linjer
ska vara i svart färg. Ritningarna ska också vara utförda på vitt papper (ej rutat papper).
Du kommer att få en bekräftelse när vi har tagit emot din ansökan eller anmälan. Om din ansökan eller anmälan
behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig inom tre veckor. I första hand kontaktar vi dig via e-post.
Om du har några frågor eller vill ta del av exempelritningar, kontakta oss på bn@bjuv.se eller 042- 458 50 00.
På bjuv.se/bygglov hittar du mer information om bygglovsprocessen och andra vanliga frågor.

Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).
För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens
hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida,
www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Genom din signatur medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av
byggnadsnämnden i Bjuvs kommun.

