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Ansökan om byggärenden 
Lov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder 

*= obligatorisk uppgift i ansökan 

Fastighetsbeteckning* Fastighetsadress* 

1. Ansökan gäller*

Bygglov Förhandsbesked Tidsbegränsat bygglov t.o.m.: 

Rivningslov Anmälningspliktig åtgärd Säsongslov för perioden: 

Marklov Bygglovsbefriad åtgärd (attefallsåtgärd) på ett en- eller tvåbostadshus 

2. Byggnadstyp*

En-/tvåbostadshus Fritidshus Flerbostadshus 

Verksamhet Komplementbyggnad Annat: 

3. Åtgärd*

Lov 

Nybyggnad Tillbyggnad Inreda ytterligare bostad 

Fasadändring Skylt Mur/plank 

Ändrad användning från:    till: 

Annat: 

Anmälningspliktig åtgärd 

Eldstad/rökkanal Bärande konstruktion Hiss 

Ventilation Vatten och avlopp Annat: 

Bygglovsbefriad åtgärd (attefallsåtgärd) 

Komplementbyggnad max 
30m² 

Komplementbostadshus    Permanentboende 
max 30m² 

     Fritidsboende 

Tillbyggnad max 15 m² Inreda ytterligare bostad Takkupa 

Beskriv vad du tänkt göra: 

Planerat startdatum*: 
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4. Tak och fasad

Befintlig fasad Blivande fasad 

Material: Kulör: Material: Kulör: 

Befintligt yttertak Blivande yttertak 

Material: Kulör: Material: Kulör:

5. Vatten och avlopp

Kommunalt VA Eget VA Annat: Ingen anslutning 

6. Förslag till kontrollansvarig * (om kontrollansvarig krävs)
Namn* Företag 

Adress* Personnummer 

E-post Önskar kontakt via e-post 

    Ja                   Nej 

Telefon 

Certifieringsnivå 

 Normal   Komplicerad 

Certifieringsnummer Certifiering giltig t.o.m. 

7. Sökande/byggherre* (sökande/byggherre är betalningsansvarig)
Företag Organisationsnummer* 

Namn* Personnummer* Sökande har 
skyddad identitet 

Adress* Postadress* 

E-post Önskar kontakt via e-post 

    Ja                   Nej 
Namnteckning Telefon 

8. Faktureringsuppgifter (annan betalningsansvarig än sökande godtas endast om fullmakt bifogas)
Person/företag Person-/organisationsnummer 

Faktureringsadress Postadress 

Referens Telefon E-post

Information om personuppgiftshantering: 
De uppgifter du lämnar kommer att registreras och behandlas i våra system för att vi på ett säkert sätt ska kunna handlägga ditt 
ärende. För denna handläggning kan vi också komma att behöva hämta in kompletterande uppgifter från andra myndigheter 
och register såsom fastighetsregistret och folkbokföringen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse, utföra 
ett led i vår myndighetsutövning eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Som registrerad har du flera rättigheter, till exempel rätt att 
få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt att invända och begära radering eller begränsning av dina uppgifter. Du har 
också rätt att klaga på vår hantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan 
du vända dig till byggnadsnämnden, bn@varberg.se. Det går också bra att kontakta nämndens dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@varberg.se eller 0300-83 40 66. För mer information se varberg.se/GDPR. Inkomna uppgifter blir allmän 
handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs 
enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 

http://www.varberg.se/
mailto:bn@varberg.se
mailto:dataskyddsombud@varberg.se
https://varberg.se/gdpr
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