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Ansökan för byggärenden

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av samhällsbyggnadssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns
dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information
om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av sökande. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress,
telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning och e-post. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är
myndighetsutövning. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras för evigt. Du har rätt att få
felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om
du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Ansökan avser
☐ Bygglov

☐ Förhandsbesked

☐ Rivningslov

☐ Anmälningspliktig åtgärd

☐ Marklov

☐ Tidsbegränsat bygglov fr.o.m. ____________ t.o.m. ____________
☐ Säsongslov fr.o.m. ____________ t.o.m. _____________

Sökande och fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens personnamn eller företagsnamn

Organisations-/personnummer

Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon (även riktnr)

E-postadress

Kommunicera via e-post?
☐ Ja
☐ Nej

Kontaktpersons e-postadress

Kommunicera via e-post?
☐ Ja
☐ Nej

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Kontaktperson (om annan än sökande)
Kontaktpersons telefon (även riktnr)

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande)
Fastighetsägarens telefon (även riktnr)

Fastighetsägarens adress

Fastighetsägarens e-postadress

Kommunicera via e-post?
☐ Ja
☐ Nej

Typ av åtgärd
Lov för
☐ Nybyggnad

☐ Utvändig ändring

☐ Ombyggnad

☐ Skylt

☐ Tillbyggnad

☐ Inredning av ytterligare bostad

☐ Ändrad användning från _________________
till ____________________________________
☐ Annat _______________________________

☐ Rivning

☐ Plank/mur

☐ Ändring bärande konstruktion

☐ Ventilation

☐ Eldstad/rökkanal

☐ Tillbyggnad 15 m²

☐ Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Anmälningspliktig åtgärd för
☐ Hiss

☐ Vatten/avlopp

Attefallsåtgärd för
☐ Komplementbyggnad 30 m²

☐ Komplementbostadshus 30 m²

Eksjö kommun



575 80 Eksjö

☐ Brandskydd

☐ Takkupa


Telefon 0381-360 00



Fax 0381-166 00



☐ Annat, ange vad:

__________________

kommun@eksjo.se



www.eksjo.se
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Byggnadstyp
☐ En- eller tvåbostadshus

☐ Flerbostadshus

☐ Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning

☐ Rad-, par- eller kedjehus

☐ Kontorshus

☐ Parkeringsplats

☐ Fritidshus

☐ Komplementbyggnad
(garage/carport/förråd)

☐ Industri- eller lagerbyggnad
☐ Affärshus

☐ Mur/plank

☐ Annan byggnad eller anläggning, ange typ:

☐ Skola/förskola

____________________________________

Beskrivning av projektet
Beskrivning av byggprojektet

Verksamhetsbeskrivning

Nytillkommande/ändrad bruttoarea (BTA)

Byggnadsarea på befintlig byggnad (BYA)

Tomtarea

Utvändiga material och färger
Fasadmaterial
☐ Trä
☐ Tegel
Takmaterial
☐ Lertegel

Fönster
☐ Isolerglas

☐ Puts

☐ Betong

☐ Plåt

☐ Glas

☐ Betong

☐ Papp

☐ Plåt

☐ Skiffer

☐ Koppar

☐ Treglas

☐ En-/tvåglas

Fönsterbågar
☐ Trä
☐ Lättmetall

☐ Plast

Fasadfärg/NCS-kulör
Takfärg
Fönsterfärg/NCS-kulör

Teknisk beskrivning
Grundläggningssätt
☐ Hel kantförstyvad platta

☐ Krypgrund

☐ Plintar

Bärande ytterväggar i källare (samtliga material utifrån räknat)

☐ Pålar

☐ Annat

Bärande ytterväggar i övrigt (samtliga material utifrån räknat)
Bärande innerväggar i källare (samtliga material samt tjocklek)
Bärande innerväggar i övrigt (samtliga material samt tjocklek)
Bjälklagskonstruktion
Takkonstruktion
☐ Fackverk

☐ Uppstolpat tak

☐ Annat _________________________

Beskrivning av värmesystem
Typ av ventilationssystem

☐ FTX-ventilation (till- och frånluft med värmeåtervinning)
☐ FT-ventilation (till- och frånluft)

☐ FX-ventilation (frånluft med värmeåtervinning)
Vatten och avlopp
Vattenanslutning
Avloppsanslutning
Dagvattensanslutning

Kommunalt
☐

☐

☐

Taklutning, grader
Energibalansberäkning finns
☐ Ja
☐ Nej

☐ F-ventilation (frånluft)

☐ S-ventilation (självdrag)

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
☐ Hiss installeras
☐ Framtida hissinstallation förbereds ☐ Hörselslinga installeras
☐ Badrum/toalett är tillgängligt
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Anmälan av certifierad kontrollansvarig för byggprojektet
(Information om kontrollansvariga finns på Boverkets websida, www.boverket.se)
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Behörighet
☐ Normal

Telefon (även riktnr)

E-postadress

☐ Komplicerad

Kommunicera via e-post?
☐ Ja
☐ Nej

Bifogade handlingar
☐ Situationsplan

☐ Förslag till kontrollplan

☐ Konstruktionsritning, ange vilken:

☐ Fasadritning

☐ Fotomontage

☐ Annat: ____________________________

☐ Planritning

☐ Sektionsritning

☐ Prestandadeklaration (eldstad/rökkanal)

____________________________________

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Sänds till:
Eksjö kommun
Samhällsbyggnadssektorn
575 80 Eksjö
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Namnförtydligande
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Anvisningar
Ansökan avser
Kryssa i den eller de åtgärder som din ansökan gäller.
Sökande och fastighetsägare
Ange fastighetens fastighetsbeteckning och adress. Sökanden är den som undertecknar blanketten och till vilken kommunen
faktura för bygglovet kommer att ställas. All kommunikation i ärendet kommer att skickas till dig som sökande om inte en
kontaktperson finns angiven. Ange faktureringsadress om det är till någon annan adress som fakturan ska skickas. Om någon
annan än sökande är fastighetsägare ska detta anges. Fastighetsägare är den som är lagfaren och taxerad ägare.
Typ av åtgärd
Kryssa i den eller de åtgärder som bäst stämmer överens med byggprojektet. Åtgärden kan vara lovpliktig eller
anmälningspliktig. Vissa anmälningspliktiga åtgärder på en- och tvåbostadshus är s.k. ”attefallsåtgärder”.
Byggnadstyp
Ange vilken typ av byggnad som ansökan avser.
•
En- eller tvåbostadhus är ett friliggande bostadshus med en eller två bostadslägenheter.
•
Fritidshus är ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende.
•
Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar och radhus är tre eller flera direkt
sammanbyggda enbostadshus. Kedjehus är två eller flera enbostadshus som är sammanbyggda med varandra via
garage, förråd eller liknande.
•
Komplementbyggnad är en fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden.
•
Flerbostadshus är den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas
även sammanbyggda tvåbostadshus.
•
Industri- eller lagerbyggnad är en byggnad som är avsedd att användas för industriell verksamhet.
•
Kontorshus är en byggnad som främst är avsedd att användas för administration och tjänsteverksamhet.
•
Affärshus är en byggnad som är avsedd att användas för handel.
•
Skola/förskola är en byggnad som är avsedd att användas för pedagogisk verksamhet.
•
Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning är en byggnad avsett för äldre och för personer med
funktionsnedsättning där boendet är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.
•
Mur är en konstruktion bestående av staplade stenar som är högre än 50 cm. Ett plank är en avskärmning som är högre
än 1,2 m.
•
Parkeringsplats är ett område anvisat för parkering.
Beskrivning av projektet
Beskriv byggprojektet så utförligt som möjligt. Beskriv verksamheten om det är en verksamhet som ska inrymmas i byggnaden.
Vid rivning, ange rivningsorsak.
Under nytillkommande/ändrad bruttoarea anger du den sammanlagda ytan av mätvärda delar av samtliga våningsplan. Under
byggnadsarea på befintlig byggnad anger du den yta som den befintliga byggnaden upptar på marken, inklusive utkragande
byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark.
Utvändiga material och färger
Ange vilka utvändiga material och kulörer som nybyggnaden, tillbyggnaden eller den utvändiga ändringen kommer ha. Ange
gärna NCS-kulörkod.
Teknisk beskrivning
Beskriv byggprojektets konstruktion avseende grundläggning, stomme och takkonstruktion. Ange även val av värmesystem, typ
av ventilation och typ av V/A-anslutning.
Anmälan av certifierad kontrollansvarig för byggprojektet
I vissa byggprojekt krävs en kontrollansvarig. Kontakta oss för att vet när kontrollansvarig behövs. Den kontrollansvarig som
anlitas ska ha rätt behörighet. Som sökande är du ansvarig för att den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit
sig uppdraget. Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till den som utför arbetet och var certifierad. Mer information om
certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på Boverkets websida, www.boverket.se. Kontakta
Bifogade handlingar
Kryssa i de handlingar som bifogas med ansökan. Situationsplan, plan- och fasadritningar krävs i de flesta ärenden.
Underskrift
Ansökan ska skrivas under av sökande.

