Ansökan om lov m m
Stadsarkitektkontoret
Box 205, 178 23 Ekerö, tel 08-12457100

Datum ____________________

Ansökan avser
 Bygglov  Tidsbegränsat bygglov, t o m datum ……………………..

 Rivningslov

 Förhandsbesked lämnat ………………………………….  Marklov

 Anmälan

 Strandskyddsdispens
 Ändring eller förnyelse av beviljat lov …………………. ………………….. ……………
(Beslutsdatum)

(§)

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens namn

Organisations-/Personnummer/alt Ansvarskod

Adress

Tel dagtid (även riktnr)

Postnummer och postadress

Tel bostaden (även riktnr)

E-post

Byggnadsarbetena avses att
påbörjas_20__________________

Uppgifter om kontrollansvarig
Namn

Postadress

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Riksbehörighet

Certifieringsorgan

Gäller t o m

Normal art Kvalificerad art
Ärende

 Helt ny byggnad

 Tillbyggnad  Ombyggnad

 Utvändig ändring

 Ändrad användning

 Övrigt ____________________________________________________________________
En-

Två-

Gruppbyggda

 bostadshus  bostadshus  småhus/radhus
 Kontorshus
 Förråd

 Affärshus

 Industri

 Flerbostadshus
 Fritidshus

Antal berörda lägenheter

 Garage

 Carport

 Gäststuga Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring m m, se blankettens baksida)
Fastighetsarea
(tomtyta)
m2

Berörd bruttoarea
Ny
m2

Ändrad

m2

 Riven

m2

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring)
Fasadbeklädnad
Trä
Tegel
Puts
Betong
Takbeläggning
 Tegel Betongpannor Papp Plåt
Fönster
Trä
Plast
_

Plåt
Skiffer
Lättmetall

Annat
Färg (NCS-nr)
___________________ ____
_______________________
______________________

Bifogade handlingar och uppgifter
Situationsplan Nyb.karta Planritningar Fasadritningar
 red. Tillgänglighet inne  Brandskyddsdokumentation Prel
Annat:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Teknisk beskrivning
 Rivningsplan
 Uppgifter om medverkande projektörer
 Konstruktionshandlingar
 Energiberäkning
Anslutning till
Kommunalt vatten

Sektioner

 Färdigställandeskydd
 Uppgifter om föreslagna fristående sakkunniga (KA)
 (Byggherrens) Förslag till kontrollplan
 Ritningförteckning

Kommunalt spillvatten

Kommunalt dagvatten

 Enskild VA-anl

Fyll i vid ansökan om strandskyddsdispens
Förklara vilka särskilda skäl som föreligger för den planerade åtgärden (enligt miljöbalken krävs
särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna).
I det fall ansökan gäller bostadshus ska en redovisning om storlek samt antal våningar redovisas.
OBS! Situationsplan i skala 1:500 ska alltid bifogas ansökan.
Särskilda skäl
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1.
2.
3.
4.
5.
6.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses
utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området, eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

_________________________

_________________________

Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen av personuppgifter görs för
att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen, PUL (1998:204).

