Handlingar skickas per post till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Tingsryds kommun
Box 88, 362 22 Tingsryd

 Ansökningsblankett
 Situationsplan
 Fasadritning

 Planritning
 Detaljritning
 Sektionsritning

Ansökningsblankett, här hittar du ansökningsblanketten
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Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under
ansökan.
Fyll i din e-post.
Kryssa i vilken sorts lov du söker.
Beskriv utförligt vad du söker lov för.
Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre
beskrivning.
Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon
annan än sökande.
Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer,
organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:500.
Saknar du kartunderlag kan du beställa den på tel. 0477-441 00.
Rita in byggnaden på situationsplanen. Måttsätt tillbyggnaden och
dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla
nya och befintliga byggnader på tomten.
Fasadritning i skala 1:100.
Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera
tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer.
Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval
och kulörer.
Planritning i skala 1:100.
Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska
redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens
sammanlagda area kan räknas ut.
Sektionsritning i skala 1:100.
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer,
takvinkel och marknivå vid entréer.
Detaljritning i skala 1:20/1:50.
Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur
byggnaden ansluter till befintligt hus.
Ytterligare handlingar kan behövas
I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för
att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta
oss gärna innan du skickar in ansökan.
Kontakt
Telefontid bygglovshandläggare:
Måndag-fredag klockan 10.00-12.00.
Telefon 0477-441 00.
Besök bokas på förhand.
Ha gärna fastighetsbeteckning tillgängligt eller diarienummer om
det är ett pågående ärende, detta underlättar för en snabbare
service.
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☐

Ansökningsblankett

☐

Kontrollplan

☐

Konstruktionsritningar/
konstruktionshandlingar

☐

Teknisk beskrivning – VA och ventilation

☐

Riskanalys

☐

Bevis för tecknat färdigställandeskydd
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☐

Begäran om slutbesked

☐

Verifierad kontrollplan

☐

Utlåtande från kontrollansvarig

☐

Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och
de handlingar som utgör underlag för startbesked. (Kan ingå
som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från
kontrollansvarig).

☐

Relationsritningar A, K, VA och ventilation.

☐

Besiktningsintyg från skorstensfejarmästare. (Om imkanal,
eldstäder, rökkanaler och takskydd när sådana finns i
projektet).

☐

Utlåtande över egenkontroll avseende samordning av
projektering avseende byggnadskonstruktioner.

☐

Protokoll täthetsprovning av värme- och tappvatten.

☐

Protokoll isolationsmätning elinstallationer.

☐

Intyg tätskikt våtrum.

