ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR KOMPLEMENTBYGGNAD
Uppgifter om fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
Sökandens namn

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Sökandens utdelningsadress

Postnummer

Postort

Fastighetens adress (om annan än sökandens)

Telefon

Telefon

E-postadress:
Ansökan avser:
Planerad byggstart:
Uppgifter om befintlig och tillkommande byggnadsarea
Nytillkommen byggnadsarea (m2)

Befintlig total byggnadsarea på tomten (m2)

Uppgifter om kontrollansvarig (kontrollansvarig krävs oftast inte vid enkla åtgärder)
Namn

Företag

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Behörighetsklass vid riksbehörighet

Gäller t o m

Certifieringsorgan

□ Normal art □ Komplicerad art
E-postadress:
Enligt plan och bygglagen krävs det bygglov för att uppföra byggnader. En komplementbyggnad är en mindre
fristående byggnad som tillhör ett en eller tvåbostadshus. Exempel på komplementbyggnader är garage, carport,
gäststuga, växthus mm.
En ansökan om bygglov ska vara skriftlig. Denna blankett och övriga handlingar lämnas i 1 exemplar.
Handlingarna ska vara i A4 eller nedvikta i A4-format. Det går också bra att skicka handlingarna (PDF) via e-post.
Följande handlingar behövs för prövningen:
 Situationsplan i skala 1:400 eller motsvarande. Byggnadernas längd och bredd (fasadliv) ska anges.
Byggnaderna ska måttsättas så att utstakning kan ske. Höjd på färdigt golv ska anges. OBS! Byggnadsmåtten
på situationsplanen ska överensstämma med byggnadsmåtten på planritningen.
 Planritningar i skala 1:100.
 Fasadritningar i skala 1:100. Kulörer och material ska anges på ritningen.
 Sektion i skala 1:20 som visar grund- vägg- och takkonstruktion. Invändig takhöjd och takvinkel i grader ska
anges.
 Kontrollplan. Se exempel på vår hemsida.
 Lämpliga foton t ex på närliggande huvudbyggnad.

Sökandens underskrift

Kontrollansvariges underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kan komma att bli föremål för behandling enligt Personuppgiftslagen hos Trelleborgs kommun. Då
uppgifterna ingår i handling hos myndighet som är allmän kan uppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten i de fall då uppgifterna inte omfattas av
Sekretesslagens regler. Om någon vill ha ytterligare upplysningar om hur personuppgifterna används eller om Ni vill begära rättelse av uppgifterna
ombedes Ni att kontakta Trelleborgs kommun, Kundtjänst, 231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0410-73 30 00

Besöksadress: Algatan 13

www.trelleborg.se

E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199

