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Blanketter för bygglovansökan
Inför tillämpningen av nybyggnadsreglerna (NR) har vi gjort en snabbremiss på ny
blankettutformning av dels "Teknisk beskrivning" och dels "Översiktlig teknisk
beskrivning".
Det utsända materialet har huvudsakligen följt tidigare blankettutformning som vad gäller
den förstnämnda blanketten har stark prägel av dess användning i samband med ansökan
om statliga lån för bostäder.
Vi har tacksamt erhållit synpunkter och förslag från flertalet remissinstanser. Vissa redovisar
egna, väsentligt annorlunda blankettsystem. Vi har för närvarande inte haft möjlighet att
göra någon mer omfattande analys av behovet att göra större förändringar i
blankettsystemet, men kommer i vårt fortsatta arbete att närmare studera de insända
förslagen.
De blanketter som vi nu tillhandahåller med anpassning till NR är en "kompromiss" mellan
olika remissförslag och biläggs detta cirkulär.
Genom att vi använder ADB-stöd för blankettkonstruktion kan vi förutom att påföra
kommunens logotype också göra vissa modifieringar i blankettinnehåll om kommunen så
önskar. Kontakta i så fall blankettkonstruktör Margareta Håkansson, tfn 08 - 739 94 04.
Beställning sker i övrigt via Kommentus Gruppen AB,
tfn 08 - 749 46 00.
Vi har uppmärksammats på att PBL-blankettsystemet kan vålla onödigt huvudbry för en
sökande. I bilagda PM har redovisats ett exempel på hur blivande bygglovsökande kan
informeras om kundblanketternas användning.
Fortlöpande synpunkter på vår blanketthållning och närliggande serviceuppgifter mottas
även av Bengt Westman, tfn 08 - 772 43 76 och Lennart Ruud, tfn 08 - 772 43 39.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och samhällsplanering
Samhällsbyggnadssektionen
Rolf A Karlson
Bengt Westman

BILAGA
Blanketter för ansökan om bygglov

De av kommunen tillhandahållna blanketterna har innehåll och konstruktion för att
underlätta och påskynda handläggningen av ärenden.
Enligt plan- och bygglagen ställs inga särskilda krav på hur ansökan ser ut. I enklaste fallet
kan en muntlig ansökan fungera men någon ärendebeskrivning bör lämpligen ske. Om du
använder den fyrsidiga blanketten 21 330 063 bör du i enkla ärenden kunna få med all den
information som krävs för handläggning. Det är även möjligt om du bor på längre avstånd
från kommunkontoret att du ringer och mottagaren noterar dina uppgifter till ansökan utan
din namnteckning.
För övriga ärenden används ansökningsblankett 21 330 055 kompletterad med
- Teknisk beskrivning blankett 21 330 121 som även används vid ansökan om statliga lån
och bidrag för bostadsbyggande
- Översiktlig teknisk beskrivning blankett 21 330 139 för större ärenden med i regel särskild
handlingsförteckning
- Teknisk beskrivning för va-installation blankett 21 330 154 som kompletteras vid behov
med ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om att få ordna enskild
avloppsanläggning
- Anmälan om ansvarig arbetsledare blankett 21 330 071. I större projekt kan ansvaret vara
uppdelat mellan flera ansvariga arbetsledare. Anmälan kan inges efter bygglovbeslut men
godkännande erfordras före igångsättning.
I samtliga blanketter finns frågor som ej behöver eller kan besvaras i alla ärenden. Försök
dock att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt så går ditt ärende snabbare.

