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Blankett A - Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov 
för små åtgärder utan krav på kontrollansvarig 

Datum   
Har du frågor?  
Samhällsbyggnad  Gävle  
Telefon 026-17 80 00   
samhallsbyggnad@gavle.se  

 

 

Ansökan avser  (Ifylls i  tillämpliga delar)*     * Obligatoriska  fält

         Bygglov    Marklov                    Rivningslov  

   

                 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

      

   

   

 

 

 
               

 

       

 

    

      

Sid 1 (3) 

__________________  
Skickas till: 
Gävle kommun 
Samhällsbyggnad Gävle 
801 84 GÄVLE 

Ärendet avser bygglov för (ange orsak)* 

Tillbyggnad max 40 m2                    
(ej våtrum & i ett våningsplan)  

Markförändringar 

Uterum, inglasning av uterum/balkong
 
Rivning av  ex. förråd/garage/uthus  

Skärmtak
 
Burspråk
 

Utvändig ändring/fasadändring
 
Solfångare
 

2Parkering/carport/garage (max 50 m Kolonistuga
 

Sophus, förråd och liknande
 
Transformatorstation/nätstation
 

Plank/mur Annat, ange vad: 

Underhåll  av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader (Q &  K märkta byggnader)
 

 
 

Vilken typ av byggnad avser ansökan?* 

En- och tvåbostadshus Flerbostadshus, antal berörda lägenheter 

Rad-, par-, kedjehus Garage och förråd 

Fritidshus Annat, ange vad 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden 

Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22 
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se 

file://///gavle.se/data$/Allmdata_Gavle_Personal/Kommunledningskontoret/Information/Blanketter%20-%20Gavle.se/Blanketter%20-%20Arbetsmaterial/Bygga,%20bo%20och%20miljö/Bygglov/samhallsbyggnad@gavle.se
http:www.gavle.se
mailto:gavle.kommun@gavle.se


 

  

 
 

 

 

   
  

                                  

   

                                                         

   
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

   

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 
      

  
  

   

    

 

      

 

      

  

      
 

      

 

      
  

      

 

      
 

      

 

      
 

      

Sid 2 (3) 

Areauppgifter och tidsåtgång* 

Åtgärdens yta/area* 

m2 

När planeras byggnadsarbetet att påbörjas och avslutas* 

(datum till och från t.ex. 2017-02-24 – 2017-03-16) 

Ange utvändiga material och färger* 

Fasadmaterial & färg Takmaterial & färg Fönstermaterial & färg 

(NCS-nr = färgkod) (NCS-nr = färgkod) (NCS-nr = färgkod) 

__________________ __________________ __________________ 
Befintlig byggnad 

Sökt/tänkt åtgärd __________________ __________________ __________________ 

Annat __________________ __________________ __________________ 

Anslutningar* 

Kommunalt 

Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning 

Uppvärmningssätt Grundläggningssätt 

Bilagor till ansökan (handlingar som alltid krävs) ** 

Nybyggnadskarta/kartunderlag* Teknisk beskrivning Kontrollplan (enkel) ** 

Fasadritning Sektionsritning Förundersökning kulturmiljö 

Planritning** Detaljritning Annan, 
ange vad: 

För beställning av kartmaterial/nybyggnadskarta, se separat blankett ”beställning av nybyggnadskarta-kartun-
derlag inför bygglovsansökan” www.gavle.se/bygglov.
 
Ritningskvalitet ex. plan- & fasadritning se hemsidan.
 

Fastighet och sökande/byggherre* 

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* 

Sökanden: Förnamn* Person-/Organisationsnummer* 

Efternamn* Telefonnummer (även riktnr) 

Sökanden: Förnamn Person-/Organisationsnummer 

Efternamn Telefonnummer (även riktnr) 

http://www.gavle.se/bygglov


 

  

 
 

 

 

    

 

      
 

      

 

      
 

      

 

      

   
      

   

      

   
 

      
 

      

 

      

 

      

 

      
  

      

  

      

 

      
  

      

   

  

    

    
 

 
 

  
 

   
 

 

    

Sid 3 (3) 

Forts. fastighet och sökande/byggherre 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Mobilnummer 

Postnummer Postort 

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 

Kontaktperson (om annan en sökande) 
Kontaktperson: Förnamn och efternamn Telefonnummer (även riktnr) 

E-postadress Mobilnummer 

Gävle komm un be handlar de p ersonup pgifter du  lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.  
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på 

 www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan mejla till dataskyddsombud@gavle.se 
el  ler r   in ga 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.   

Underskrift av samtliga lagfarna ägare* 

Datum 

Underskrift Namnförtydligande* 

Datum 

Underskrift Namnförtydligande* 

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas. 

Information

Av 9 kap 22 § Plan- och bygglagen, PBL, framgår att: Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämn-
den förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning 
om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om före-
läggandet inte följs. 

Beskrivning finns på hemsidan om vilka handlingar som ska lämnas in till respektive ärende 
www.gavle.se/bygglov 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.  

Byggnationen får inte påbörjas innan startbesked har lämnats av byggnads- och miljönämnden. 

 

http://www.gavle.se/bygglov
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