Ansökningsblankett för lov

Landskrona stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
26180 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7
Tel. 0418 470000
sb@landskrona.se
www.landskrona.se

Ansökan avser

 = Obligatorisk uppgift

Bygglov

Marklov

Säsongslov, ange period:

Rivningslov

Tidigare akt nr

Tidsbegränsad åtgärd, fr. o. m.

t.o.m.

Fastighet
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga användning) 

Sökande/Byggherre 1 Medsökande är delägare och boende på samma adress som sökanden
Sökandens person-/organisations nr  Ev. Företag

Ev Medsökande (för- och efternamn) 1

Namn (för- och efternamn) 
Skyddad identitet
Utdelningsadress 

Postnummer 

Telefon 

Postadress 

E-postadress (TEXTA TYDLIGT)

Kontaktperson, om annan än sökande

Telefon

E-postadress (TEXTA TYDLIGT)
Beskrivning av projektet

Faktureringsuppgifter
Faktureringsadress om annan än ovan 2

Postnummer

Organisationsnummer

Kundnummer 3

2

Ev. Referens

3

Annan betalningsansvarig än sökanden godtas endast om fullmakt bifogas.

Postadress

Endast för kommunalt bolag/förvaltning/stiftelse

Kontrollansvarig för byggprojektet (Där sådan behövs, läs mer under viktig information och allmänna råd)
Namn (För- och Efternamn)

Behörighetsnummer:

Ev. Företag/Firmanamn

Telefon

E-postadress

Utdelningsadress

Postnummer

Postadress

Åtgärd 
Nybyggnad

Plank/mur

Garage/carport/parkering

På-/tillbyggnad

Markförändring

Förråd/miljöhus

Utvändig ändring

Rivning

Tillkommande bostad/lokal

Annat, ange vad
Ändrad användning
från:
till:

Underskrift av sökande 

Underskrift av medsökande (om sådan finns)

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ditt ärende debiteras enligt fastställd taxa och faktureras efter att du fått ditt beslut. Ev. kan en planavgift tillkomma.
Sökande är betalningsansvarig.
Information om vår behandling av dina personuppgifter:
•

Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet når du på telefon 0418-47 00 00.

•

Dina personuppgifter behandlas och lagras med syfte att du ansöker om lov eller gör en anmälan. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetutövning enligt PBL. Vi använder dessa personuppgifter med syfte att kunna
behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och görs för att snabbt och
säkert kunna hantera ditt ärende. Uppgifter om dig kan komma att hämtas från fastighetsregistret.

•

Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

•

Eftersom Stadsbyggnadsförvaltningen är en myndighet har vi skyldighet att följa arkivlagens regler. Det innebär
bland annat att personuppgifter i ärenden som ska arkiveras lagras i våra verksamhetssystem. Enligt arkivreglerna
kommer vissa handlingar att bevaras och vissa handlingar kommer att gallras efter en viss tid.

•

Du har rätt
o

att begära tillgång till dina uppgifter eller få rättelse av dina personuppgifter, förutsatt att det inte står i strid
med offentlighetsprincipen,

•

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

•

Om du inte tillåter att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla din ansökan.

För övrig information var vänlig besök www.landskrona.se

