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

ANSÖKAN OM 

BYGGNADSVÅRDSBIDRAG 

Datum 

Fastighet och sökande 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

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

Sökandens namn E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) Postgironr/Bankgironr 

Typ av byggnad / anläggning 

Planerade åtgärder (kort beskrivning av planerade åtgärder)

Planerad tid för arbetets utförande 

Kostnader och sökt bidrag 

Beräknad totalkostnad för hela projektet (inkl moms), kr Beräknad kostnad för den delen ansökan avse (inkl moms), kr Sökt bidrag, kr 

Finansiering 

Bifogade handlingar 

Till ansökan ska bifogas beskrivning av planerade åtgärder, arbetsbeskrivning, eventuella ritningar och foto, kostnadskalkyl, eventuella anbud 

samt byggnadens eller anläggningens historia. Andra uppgifter som kan vara värdefulla för ärendets prövning är välkomna. 

Underskrift 

Byggnadsår: 

Påbörjandedatum 

Om Ja, ange vilken 

Nej Ja Söks bidrag från annan bidragsgivare för åtgärderna 

Andra handlingar, nämligen 

Kostnadskalkyl Foto Arbetsbeskrivningar Ritningar 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 

Färdigställandedatum 

A
n
s
ö
k
a
n
 o

m
 b

y
g
g
n
a
d
s
v
å
rd

s
b
id

ra
g
 1

.0
 

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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