
BOXHOLMS KOMMUN 

Box 79 

ANSÖKAN om bygglov och anmälan 
mm 
Datum 

590 l O Boxholm * Obligatori 

Ansökan avser 
D Bygglov D Bygglov tidsbegränsat, till 

D Ändring/förnyelse/förlängning av lov, dnr: 

F . h k astlgl et och sö ande 
~ 

Fasf9letens adress 

Sökandens namn 

Sökandens postadress (uldelnOigsadress, poslnumiiH!f och posloft) 

Sökandens mailadress 

At -rd * 1ga 
D Helt ny byggnad/anordninglanläggning D Tillbyggnad 

D Inredande av ytterligare bostad eller lokal för handeVindustri 

D Annan åtQärd: 

D Marklov D Rivningslov D Anmälan 

D Förhandsbesked är lämnat, dnr: 

l Faslighelsagare (om annan an silkanden l 

* 
l Olganisationslp * l Telefon bostad 

* l Telefon arbete l Telefon mobil 

* 

D Utvändig ändring D Ändrad användning 

D Rivning 

* 

D Ändring av bärande D Ändring av planlösning D Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde 
konstruktioner 

Ny installation eller väsentlig ändring av 

D ventilation D eldstad D rökkanal D hiss D va (kommunalt) D enskild avloppsanläggning 

Objekt 
D Enbostadshus 

D Kontorshus 

D Fritidshus 

D Tvåbostadshus 

D Affärshus 

D Mur/plank 

D Tekniska anlä~NninQar 

Areauppgifter 

D Gruppbyggda småhus 

D Industri-nsgerbyggnad 

D Mast/tom D Upplag 

D Annat objekt: 

D Flerbostadshus, antalight 

D Förrådsbyggnad D Garagebyggnad 

D Parkeringsplats D Skylt-njusanordning 

Byggnadsarea* Nytillkommen bruttoarea* D ära v bruttoarea bostäder* Nytillkommen bostadsarea* 

Vatten-, avlo 
Anslulrq lilllrommunalt 

D vatten 

s- och vänneanslutnin 

D s iiivatten D da alten D Färrvärme 

Kontrollansvarig (samordnare) Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan/ansökan lämnas för varje 
k troll . on ansvang 

l CertDmgsorgan I Certili<at-nr l~ l Gallert o m l Personnummer 

D Certifierad 
Namn l Telefon bostad l Telefon arbete l Telefon mobil 

Posladress (utdeiiWlgsadress, poslnumme< och posloft) l E-postadress 

D byggherren (fysisk person) D annan (separat ansökan för lokalt godkännande) 

* 

* Obligatoriskt fält

Box 79
595 03 Boxholm



Utvändiga material och kulörer (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) 
Fasadmaterial l Kulö< (NCS-flr eler fälgprov) 

T akläclmingsmalerial l Kulör (NCS-flr eler fälgprov j 

Fönstenna1erial l Kulör (NCS-flr eler fätgprov) 

Handlingar som bifogas ansökan l anmälan 
o Nybyggnadskarta o situationsplan 

O Teknisk beskrivning O Bevis om byggfelsförsäkring 

O Projektbeskrivning O Redovisning av kontroll 

O Skyddsrumsritning O Brandskyddsdokumentation 

O Situationsplan va 

o skyddsrumsbesked 

O Rivningsplan 

O Verksamhetsbeskrivning 

l Färgtyp (i förekommande fal) , 

l Färgtyp (i förekommande fal) 

i Färgtyp (i förekommande fal) 

O Huvudritningar (planer, fasader, sektioner) 

O Geoteknisk utredning 

O Uppgifter om fristående sakkunniga 

O Annat: 

Underskrift sökande Namnförtydligande 

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Ovanstående uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).



Byggnadsarea 

Byggnadsarea är den area som en byggnad 
upptar på marken som väsentligt påverkar 
användbarheten. Carport räknas in i byggnads-
arean. 

Bruttoarea 

Bruttoarean begränsas av byggnadens utsida. 
Sammanlagda arean av vaije våningsplans 
mätvärda delar anges. 

Tillkommande bruttoarea 

Endast tillkommande area räknas vid till-
byggnad, påbyggnad och inredning av vind. 

Bostadsarea 

Bostadsarean begränsas av byggnadens insida. 
Summan av utrymmen ovan mark för boende räknas. 


	Kryssruta1: Off
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off
	Kryssruta4: Off
	Kryssruta5: Off
	Kryssruta6: Off
	Kryssruta7: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Kryssruta20: Off
	Kryssruta21: Off
	Kryssruta22: Off
	Kryssruta23: Off
	Kryssruta24: Off
	Kryssruta25: Off
	Kryssruta26: Off
	Text27: 
	Kryssruta28: Off
	Kryssruta29: Off
	Kryssruta30: Off
	Kryssruta31: Off
	Kryssruta32: Off
	Kryssruta33: Off
	Kryssruta34: Off
	Kryssruta35: Off
	Kryssruta36: Off
	Kryssruta37: Off
	Kryssruta38: Off
	Kryssruta39: Off
	Kryssruta40: Off
	Kryssruta41: Off
	Kryssruta42: Off
	Kryssruta43: Off
	Kryssruta44: Off
	Kryssruta45: Off
	Kryssruta46: Off
	Kryssruta47: Off
	Kryssruta48: Off
	Kryssruta49: Off
	Kryssruta50: Off
	Kryssruta51: Off
	Kryssruta52: Off
	Kryssruta53: Off
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Kryssruta58: Off
	Kryssruta59: Off
	Kryssruta60: Off
	Kryssruta61: Off
	Kryssruta62: Off
	Kryssruta63: Off
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Kryssruta75: Off
	Kryssruta76: Off
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Kryssruta86: Off
	Kryssruta87: Off
	Kryssruta88: Off
	Kryssruta89: Off
	Kryssruta90: Off
	Kryssruta91: Off
	Kryssruta92: Off
	Kryssruta93: Off
	Kryssruta94: Off
	Kryssruta95: Off
	Kryssruta96: Off
	Kryssruta97: Off
	Kryssruta98: Off
	Kryssruta99: Off
	Kryssruta100: Off
	Kryssruta101: Off
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 


