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ANSÖKAN OM BYGGLOV,
ELLER RIVNINGSLOV

Använd gärna vår e-tjänst för att skicka in ansökan.
MARKLOV
Eller fyll i denna blankett och mejla den till:
samhallsbyggnad@ostersund.se
Du kan även skicka in med post, du hittar adressen längst ner på blanketten.
Glöm inte att skriva under innan du skickar in!

Datum:

Ansökan avser:

□ Bygglov □ Bygglov för tidsbegränsad åtgärd Till och med datum:
□ Marklov □ Rivningslov
□ Ändring eller förnyelse av beviljat lov Beslutsdatum och paragraf:
□ Förhandsbesked lämnat
Beslutsdatum och paragraf:
Fastighet och sökande:
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare (Om annan än sökande)

Fastighetens adress:

Postadress:

Sökandes namn:

Organisations-/Personnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon (även riktnummer):

Mobiltelefon:

E-post
Faktureringsadress (Om annan än sökandes)

Ärende

□ Hel ny byggnad
□ Upplag
□ Ändrad användning

□ Tillbyggnad
□ Rivning
Från:

□ Inredande av ytterligare bostad/lokal □ Utvändig ändring
□ Parkeringsplats
Till:

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum:

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

□ Enbostadshus
□ Affärshus
□ Förrådsbyggnad

□ Tvåbostadshus □ Gruppbyggda småhus/radhus
□ Industribyggnad □ Fritidshus
□ Hotell/restaurang □ Flerbostadshus.

□ Kontorshus
□ Garagebyggnad

Antal berörda lägenheter:
Annan byggnad eller anläggning, specificera: (Vid ändrad användning, ange tidigare och blivande ändamål.)

Ytuppgifter
Tomtarea:

Tillkommande/berörd bruttoarea:
m2

m2

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad (material, färg):
Takbeläggning (material, färg):
Fönster (material, färg):

Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se
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Information om konstruktion och installationer (teknisk beskrivning)
Grundläggningssätt:
Platta på mark
Ytterväggar (material):

□

□ Krypgrund □ Plintar □ Annat, ange vad:

Bärande innerväggar (material):
Mellanbjälklag (material):
Vindbjälklag mot icke uppvärmt utrymme (material):
Takkonstruktion (material, dimensioner c/c-avstånd med mera):
Fönster:
2-glas

□
Värme från:
□ Elpanna i huset
□ Solfångare
□ Annat, ange vad:
Värmetillförsel:
□ Radiatorer
Vatten (tappvatten):
□ Kommunalt vatten
Avlopp (spillvatten):
□ Kommunalt avlopp
Ventilation:
□ Självdrag

U-värde:

□ 3-glas
□ Fjärrvärme
□ Oljepanna

□ Energiglas
□ Värmepump
□ Eldstad

□ Golvvärme
□ Eget vatten
□ Eget avlopp BDT
□ Frånluftsfläkt (F)

□ Luftvärme
□ Eldstad
□
□ Kommunal dagvattenledning
□ Eget avlopp WC + BDT
□ Fläkstyrd från- och tilluft (FT) □ Värmeåtervinning (X)

□ Direktel
□ Ved/pelletspanna

Dagvatten:
Egen anläggning

Övriga upplysningar

Uppgifter om kontrollansvarig (personnummer ska fyllas i för att ni ska kunna nyttja våra e-tjänster)
Namn:

Certifieringsnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon (Även riktnummer):

E-post:

Behörighetsklass vid riksbehörighet:
Normal art
Komplicerad art

□

□

Gäller till och med, datum:

Personnummer:

Certifieringsorgan:

Uppgifter om kontaktperson (personnummer ska fyllas i för att ni ska kunna nyttja våra e-tjänster)
Namn:

Personnummer

Adress (om annan än första sidan):

Postadress (om annan än på första sidan):

Telefon (om annan än på första sidan):

E-post (om annan än på första sidan):

Signera ansökan på näsa sida
Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se
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Hur ska vi kommunicera med dig?

□ E-post

□ Post

Underskrift
(Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas. En avgift tas ut enligt beslutad taxa, se hemsidan för exempelavgifter.)
Sökandes underskrift:
Namnförtydligande:

Kontrollansvariges underskrift:

Namnförtydligande:

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är fastighetsbeteckning, personnummer och
kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är hantera inkomna ansökningar och anmälningar.
Vi har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med plan- och bygglagen. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de myndigheter som vi har skyldighet att informera enligt lag, till exempel Skatteverket och
SCB. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 063-14 30 00. Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns
kundcenter på kundcenter@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Postadress:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 ÖSTERSUND

Besöksadress:
Kundcenter

Telefon:
063-14 30 00

e-postadress:
samhallsbyggnad@ostersund.se

Webbadress:
www.ostersund.se

