
Överkalix kommun ANSÖKAN 
Bygg- och miljönämnden Datum 
956 81 ÖVERKALIX ………………….. 
0926-740 00 

Ansökan avser (ifylls i tillämpliga delar) 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Namn (Sökanden) Tel bostad (även riktnummer) Alternativ telefon 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort Person-/organisationsnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Namn (Byggherre) Telefon dagtid (även riktnummer) Alternativ telefon 

Fastighetsägare, namn och adress (om annan än sökanden) 

Ärende 

Byggnadstyp/area/antal lägenheter 
Bostadshus 

Fritidshus 

Enbostadshus 

Tvåbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Flerbostadshus 

Hus för äldre eller funktionshindrade 

Komplementbyggnader 
Tak över uteplats 

Carport 

Uthus/förråd/växthus 

Garage 

Gäststuga 

Övriga byggnader 
Industri- och byggnad 

Kontorsbyggnad 

Affärsbyggnad 

Skola, förskola, vårdanläggning 

Hotell, restaurang mm 

Bastu Antal berörda lägenheter: ……………………….. 

Annat specialbostadshus Därav specialbostad: …………………………….. 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken: ………………………………………………………………………………………………………... 

Byggnadsarea, m² Nytillkommen bruttoarea, m² Därav bruttoarea bostäder, m² Nytillkommen bostadsarea (boarea), m² 

Byggnadsarbeten avses att påbörjas, datum Planerad byggtid, antal månader Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inkl. 
moms 

Lämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
http://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/dataskyddsforordning-gdpr/. Registrering av 
personuppgifter sker för att kunna debitera korrekt avgift då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Sökandens underskrift Namnförtydligande

………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………...

Nybyggnad 

Tillbyggnad 

Ombyggnad 

Rivning 

Inredning av ytterligare bostad/lokal 

Ändring 

Ändrad användning, från: ……………………………………….. till: ………………………………………………. 

Annat:        ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Bygglov Rivningslov Marklov Villkorsbesked har lämnats (dnr) ………… 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr.o.m. – t.o.m. datum) ……………………………………………

Tidsbegränsat bygglov t.o.m. …………………. (max 10 år) Ändring/Förnyelse av bygglov (dnr) ……………. 

Bygglov där förhandsbesked lämnats (datum) ……………………………

http://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/dataskyddsforordning-gdpr/
http://www.overkalix.se/kommun/politik-organisation/dataskyddsforordning-gdpr/


Byggnad 
Fasadbeklädnad, material Färg 
befintlig ny befintlig ny 

Yttertaksbeklädnad, material Färg 
befintlig ny befintlig ny 

Geoteknisk utredning 
utförd ej utförd 

Undergrundens beskaffenhet 
grus morän berg lera ……………………. 

Grundläggningssätt 
plintar pålar betongplatta på mark krypgrund …………………………………………… 

Stomme (material, dimensioner) 

Bjälklag (material, dimensioner) 

Tak (material, dimensioner, taklutning) 

Övrigt 

 
Installationer 
Ventilation självdrag mek. frånluft mekanisk till- och frånluft värmeåtervinning 

Vatten och avlopp helt ny installation utökning/ändring av befintlig installation 

Vatten anslutet till kommunalt enskild anläggning gemensamhetsanläggning 

Avlopp anslutet till kommunalt enskild anläggning gemensamhetsanläggning 

 
Dagvatten anslutet till kommunalt enskild anläggning gemensamhetsanläggning 
 
Uppvärmning olja fjärrvärme el, direktverkande el, ej direktverkande ……………………………… 

 

Information 

 
 

Uppgifter om kontrollansvarig 
Namn Utdelningsadress Postnr Postort 

Tel Samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § NPBL Ansvarsområde 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

Normal art Komplicerad art 
Gäller t.o.m. Certifieringsorgan 

 

Bilagor 
 

Situationsplan Nybyggnadskarta (tomtkarta) Planritningar Fasadritningar 

 
Sektioner Teknisk beskrivning Rivningsplan 

 
Annat:          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Övrigt 

 
 
 

 Ansökan skickas till: Överkalix kommun, Bygg- och miljönämnden, 956 81 ÖVERKALIX 

PBL 9 kap 22 §: Om ansökningen är ofullständig, får Bygg- och miljönämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 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 föreläggandet inte följs. Om föreläggandet inte följs, får Bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 
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