
Postadress: Besöksadress: Telefon: Ansökan insändes till 

Stadsbyggnadskontoret 

Bygglovavdelningen 
551 89 Jönköping 

       Juneporten 
V. Storgatan 16 

https://www.jonkoping.se/bygglov 

036-10 50 00 bygglov@jonkoping.se 

  

 

 

                                  BYGGLOVSANSÖKAN 

                                                          Datum_______________ 

 

 

Ansökan avser 

 Bygglov   Tidsbegränsat förhandsbesked t.o.m. ____________   
 

 Förhandsbesked lämnat_________________    Marklov   Rivningslov  Skylt                     
                    Beslutsdatum och §  

 Tidigare ansökt om lov_______________      Strandskyddsdispens                                
                      Beslutsdatum och §                            

Sökande                                   Fastighet 

Sökandens förnamn efternamn / Företagets namn Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson (om sökanden är företag)  Organisationsnummer (om sökanden är företag) 

Utdelningsadress/Box Fastighetens adress 

Postnummer och postort Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Sökandens e-post 

Sökandens/ Kontaktpersonens personnummer* Fakturareferens/adress (om annan än utdelningsadressen) 

Telefon dagtid 

*Vi behöver ditt personnummer för att koppla dig till ärendet och för att du ska kunna använda våra e-tjänster. 

Ärendets art 

 Bygga nytt     Bygga till   Ombyggnad  Utvändig ändring   Ändrad användning   Upplag  

 Inredande av ytterligare bostad/lokal          Parkeringsplats    Inglasning          Skylt     

 Mur och plank   Ändring av/i              Annat________________________________________ 

 

Byggnadstyp 

 Enbost.hus      Tvåfamiljshus   Gruppbyggda småhus/radhus 

 Flerfamiljshus    Komplementbyggnad 

Antal berörda lägenheter 

 Kontorshus      Affärshus      Industribyggnad   Fritidshus   Garage   Carport 

 Förrådsbyggnad   Hotell/Restaurang 
Annan byggnad eller anläggning ange vilken 

 

 

Anslutning för vatten och avlopp 

 
 Egen avloppsanläggning   Egen dagvattenhantering   Eget vatten   Ingen anslutning 

 

 Kommunalt avlopp      Kommunalt dagvatten     Kommunalt vatten   

 

https://www.jonkoping.se/bygglov
mailto:bygglov@jonkoping.se


  

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) m.m. 

Byggnadsarea* 

 

Bruttoarea* Boarea* 

* Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken. 

* Bruttoarea är all mätvärd yta på alla sammanlagda våningsplan räknat från byggnadens utsida.  

 Mätvärd - Uppfyller ställda krav på tillgänglighet av golv och rumshöjd.  

 

* Boarea är den yta i ett hus som är användningsbar för boende. 

 

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

 

Fasadbeklädnad  Trä   Tegel   Puts   Betong   Plåt 

 

Annat___________   

 

Färg (NCS-nr)_____ 

 

 

Takbeläggning   Tegel  Papp   Plåt    Betongpannor 

                                           

 

Annat___________   

 

Färg (NCS-nr)_____ 
 

 

Fönster        Trä    Plast    Lättmetall 

 

Annat___________   

 

Färg (NCS-nr)_____ 

 

 

Bifogade handlingar 

 

 Fasadritning    Nybyggnadskarta   Förenklad nybyggnadskarta    Sektionsritning 

 

 Situationsplan (tomtkarta)          Planritning     

 

 

Uppgifter om kontrollansvarig 

Namn 

 

Personnr 

Postadress (Utdelningsadress) 

 

Postnummer och postort 

Telefon arbetet Mobil 

Kontrollansvariges e-post 

 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

 

 Normal art  Komplicerad art 

Certifieringsorgan Gäller t.o.m. 

 

Sökandens underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 
 

För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt 

gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig 

förpliktelse enligt plan- och bygglagen. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt 

gällande lagstiftning. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden/diariet,  

036-10 50 00. 
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