ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR YTTRE ÄNDRING
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 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, inom område med detaljplan, bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller för andra ändringar som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Trots
det krävs det oftast inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på ett en eller
tvåbostadshus.
Flera av byarna på Söderslätt omfattas av områdesbestämmelser med utökad lovplikt för yttre ändringar. Det
innebär att det där krävs bygglov för alla typer av yttre ändringar, även på en och tvåbostadshus och på
ekonomibyggnader för jordbruket mm.
På kommunens hemsida finns kartor som visar de områden som omfattas av detaljplan eller av
områdesbestämmelser. Kontrollera med kommunen innan du sätter igång.
En ansökan om bygglov ska vara skriftlig. Denna blankett och övriga handlingar lämnas i ett exemplar.
Handlingarna ska vara i A4 eller nedvikta i A4-format. Det går också bra att skicka in handlingarna via e-post (i
PDF format) till samhallsbyggnad@trelleborg.se.
Följande handlingar behövs för prövningen:
 Tomtkarta som visar var ändringarna ska göras.
 Fasadritningar i skala 1:100 som visar de föreslagna ändringarna. Kulörer och material ska anges på ritningen.
 Foton på de fasader som ska ändras.
 Kontrollplan. Se exempel på vår hemsida.

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

