
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad
E-post: kommun@kristianstad.se

ANSÖKAN OM BYGGLOV M.M. 

Datum 

Fastighet och sökande 
 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress Telefonnummer (även riktnr) till sökande Mobilnummer till sökande

Sökandens namn E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) Organisationsnr/Personnr 

Fakturaadress, om annan än ovanstående (utdelningsadress, postnummer, postort)   Ref nr/fakturamärkning

Ansökan om lov avser 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

En- och tvåbostadshus 

Fritidshus 

Grupphus/Radhus 

Industribyggnad 

Flerbostadshus 

Garage/Förråd 

Kontor/Affärshus 

Annan, nämligen 

Ärendet avser 

Nybyggnad 

Skylt 

Tillbyggnad/Ombyggnad 

Annat, nämligen 

Utvändig ändring Ändrad användning Berörd BTA m2 

Berörd BOA m2 

Utvändiga material och kulörer 

Övriga upplysningar (vid tillbyggnad beskriv befintlig byggnad under "övriga upplysningar")

Bifogade handlingar 

Information 

Underskrift 

Anmälan om kontrollansvarig är inlämnad 

Rivningslov Marklov Förhandsbesked 

Ändring/förnyelse av lov Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 
Datum Bygglov där 

förhandsbesked lämnats Bygglov 

Kulör Annat, nämligen Plast Lättmetall 

Kulör Annat, nämligen Plåt Betongpannor 

NCS-Kulör Annat, nämligen Puts Tegel 
Fasadbeklädnad 

Trä 

Takbeläggning 
Tegelpannor 

Fönster 
Trä 

Andra handlingar, nämligen 

Nybyggnadskarta Sektioner Fasader Planritningar Situationsplan 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. 
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka 
personuppgifter som behandlas om dig. Byggnadsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. 
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter 
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dso.kristianstad@jpinfonet.se 
Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas. 
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