
Lov/Anmälan 

Mer information på www.ljungby.se/sv/bo-och-bygga/ Datum……………………………………. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetens adress 

Sökande 
Namn Pers.nr / Org.nr 

E-post Telefon, dagtid 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fakturadress (om annan än ovan) 

Åtgärd 
Bygglov Särskild form av bygglov för tillfälliga åtgärder 

 Nybyggnad 
 Tillbyggnad  Tidsbegränsat bygglov t.o.m.………………………………. 
 Utvändig ändring  Årligen återkommande bygglov under perioden: 
 Ändrad användning från ………………………till …………………………..   
 Inreda ytterligare bostad eller lokal från ……………………………….till ………………………………….   
 Skylt/ljusanordning 
 Murar/plank 
 Parkering 
 Annan åtgärd: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Marklov 
 Schaktning  Uppfyllning  Trädfällning 

Rivningslov 
 (endast inom detaljplanerat område) 

Anmälan 
 Ändrad planlösning  Rivning utanför detaljplan      
 Ändring av bärande konstruktion  Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser 
 Ändring som påverkar byggnadens brandskydd 

Installation eller väsentlig ändring av:     
 Hiss  Ventilation  Eldstad  Rökkanal  VA-anläggning 

Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder vid en- och tvåbostadshus (attefallsåtgärder) 
 Nybyggnad av komplementbostadshus (max 30 m2)  Takkupor 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (max 30 m2)  Inreda ytterligare bostad i enbostadshus 
 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (max 15m2)  

Byggnad/anläggning som åtgärden avser 
 Enbostadshus  Fritidshus     Flerbostadshus    Industri 
 Garage/carport  Förråd   
 Annan byggnad el. anläggning, ange vilken ………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.ljungby.se/sv/bo-och-bygga/


Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) 
Befintlig fasadbeklädnad 

 Trä  Tegel  Puts  Betong  Plåt Annat: ……………………. Kulör: …………………….  

Befintlig takbeläggning 
 Tegel  Betongpannor  Papp  Plåt  Skiffer Annat: ……………………. Kulör: …………………….  

Ny fasadbeklädnad 
 Trä  Tegel  Puts  Betong  Plåt Annat: ……………………. Kulör: ……………………. 

Ny takbeläggning 
 Tegel  Betongpannor  Papp  Plåt  Skiffer Annat: ……………………. Kulör: ……………………. 

Area 
Bruttoarea (BTA) 

 m2 

Bruttoarea = arean för alla våningar inklusive ytterväggar. 
Anges endast för den del som berörs av ansökan. 

Vatten, avlopp och ventilation 
Kommunalt Enskilt Gemensamt 

Vatten: 
Avlopp: 
Dagvatten: 

Extra uppgifter för enskilt avlopp och gemensamhetsanläggning 
 Befintlig avloppsanläggning, godkänd år: ……………………………….. 
 Ny avloppsanläggning, separat ansökan ska lämnas in 
 Gemensamt avlopp på fastighet: ……………………………………………. 

Ventilation:  Självdrag  Mekanisk frånluft Mekanisk från- och tilluft 

Vilka handlingar skickar du in med ansökan? 
 Nybyggnadskarta  Sektionsritningar  Uppmätningsritning, befintligt utseende 
 Situationsplan  Teknisk beskrivning  Förslag till kontrollplan 
 Planritningar  Brandskyddsbeskrivning  …………………………………………………………………………………… 
 Fasadritningar  Anmälan om kontrollansvarig  …………………………………………………………………………………… 

Övrigt (förtydliga gärna vad du vill göra om det inte tydligt framgår av blanketten)

Se separat blankett för anmälan om kontrollansvarig. Mer information på kontrollansvarig - Boverket (www.boverket.se) 

……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 

Skicka din ansökan/anmälan till: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se 

Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
Olofsgatan 9 
341 83 Ljungby 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den 
och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggnämnden 

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kontrollansvarig/
mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se/dataskyddsforordning
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