LOVISA

TILLSTÅNDSANSÖKAN
Fastighetsbeteckning

Lovisa stad / Tekniska centralen
Byggnadstillsyn
Drottninggatan 15 B/ PB 77
07901 Lovisa

Tillståndsnummer
Ankomstdag

□ Bygglov □ Åtgärdstillstånd □ Rivningslov □ Tillstånd för miljöåtgärder □ Fortsatt tillstånd
1.
Byggplats

Stadsdel/By

Kvarter/Fastighet

Tomt/Rnr

Adress

m2

Byggplatsens areal:

□ Hela

fastigheten

2.
Sökande
Byggplatsens
ägare eller
innehavare

□ Outbrutet
område

Namn

Personbeteckning/FO-nummer

Adress

Telefon

Namn

Personbeteckning/FO-nummer

Adress

Telefon

E-post
Namn
3.
Faktureringsadress (om annan
än sökandens)
Adress

4.
Byggprojekt eller
åtgärd, för vilket
tillstånd sökes

Personbeteckning/FO-nummer

□ Ny byggnad □ Utvidgning □ Ändring av användningsändamålet □ Reparations- och ändringsarbete
□ Rivning □ Tillstånd för miljöåtgärder □ Annan åtgärd
Kort beskrivning av byggprojektet eller åtgärden:

Byggrätt

Ny volym

Använd våningsyta

Nya bostäder

Yta som skall rivas

Antal våningar

Ny våningsyta

Yta som ändras

Total yta

Brandklass

P1 □ P2 □ P3 □
5. Plan som
gäller för
byggplatsen

□ Detaljplan □ Generalplan □ Plan saknas

□ Undantagsbeslut □ Byggförbud

6.
Undantag från
bestämmelserna

□

7.
Försörjning av
vatten
samt
avlopp

Vattenförsörjning

Avlopp

□ Affärsverket Lovisa Vatten
□ Vattenandelslag
□ Egen brunn □ Bärvatten

□ Affärsverket Lovisa Vatten
□ Till regnvattensavlopp
□ Vattenandelslag
□ Regnvattnet till ett öppet dike
□ En plan förbehandlingen av avloppsvattnen utanför avloppsnätet

8.
Huvudprojekterare

Namn

Yrke

Adress

Telefon

Inga undantag från planen eller bestämmelserna
Undantag jämte motiveringar:

E-post
9.
Ansvarig för
fuktighetskontroll

□

Redogörelse för undantagen finns i separat bilaga

Regnvatten

Underskrift

Namn

Yrke

Adress

Telefon

E-post
Namn
10.
Ombud
med rätt att
korrigera ansökan Adress
samt komplettera
dokumenten
E-post

□

Underskrift
Telefon

11.
Tilläggsutredningar

12.
Information
13.
Utlämnande av
uppgifter

□ Sökanden har sett till att grannarna underrättats om att tillståndsansökan anhängiggjorts (blanketter som bilaga).
□ Sökanden ber härmed myndigheten meddela att tillståndsansökan anhängiggjorts (40€/granne).
□ Sökandens uppgifter får ej lämnas ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller
marknadsundersökningar (30 § i personuppgiftslagen)
Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om byggprojekt till Befolkningsregistercentralen, där de finns tillgängliga för
andra myndigheter (bl.a. skatteförvaltningen).
Informationen i denna ansökan sparas också i stadens system för geografisk information, Trimble Locus.

14.
Beslutet skickas

□ Till sökanden □ Till den som debiteras □ Till ombudet □ Till huvudprojekteraren

15.
Sökandenas
underskrifter
Underskrift av
samtliga sökande
eller fullmakt

Plats och datum

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande

Den som påbörjar ett byggprojekt (= den som söker byggnadslov) ska se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet
med de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande samt i enlighet med det beviljade tillståndet. Den som
påbörjar ett byggnadsprojekt ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med hänsyn till dess
svårighetsgrad och ha behörig personal till sitt förfogande (119 § i markanvändnings- och bygglagen).
OBSERVERA!
Ansökan tas till behandling när alla behövliga bilagor har lämnats in och ansökan fyllts i på rätt sätt.

