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Kiruna kommun  ANSÖKAN OM BYGGLOV 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA 
0980-701 40, bygglov@kiruna.se  

Ansökan avser * = Obligatorisk uppgift

☐ Bygglov ☐ Tidsbegränsat bygglov  fr.o.m. ________________ t.o.m. _______________

☐ Marklov ☐ Säsonglov         fr.o.m._________________ t.o.m. ______________ 

☐ Rivningslov ☐ Bygglov där förhandsbesked eller

strandskyddsdispens lämnats     Diarienummer: ______________________

☐ Villkorsbesked

Fastighet och sökande * 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Sökande för- och efternamn Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress Kommunicering via e-post 

☐ Ja ☐ Nej

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Eventuell medsökande, för- och efternamn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress

Byggherres namn (om annan än sökande) Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress Kommunicering via e-post? 

☐ Ja ☐ Nej

Byggherres underskrift 

Kontaktperson (om annan än sökande) Telefonnummer 

E-postadress

mailto:bygglov@kiruna.se
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Åtgärd 

☐  Nybyggnad                           ☐  Tilbyggnad            ☐  Ombyggnad 

☐  Rivning                                ☐  Fasadändring         ☐  Inredande av ytterligare bostad/lokal 

☐  Ändrad användning      Från: _____________________   Till: _________________________ 

☐  Annat: _____________________________________________________________________ 

 

 

Byggnad/anläggning * 

☐  Fritidshus                                                               ☐  Kontorsbyggnad  

☐  En- eller tvåbostadshus                                          ☐  Affärsbyggnad  

☐  Flerbostadshus                                                       ☐  Skola/förskola 

☐  Studentbostadshus                                                 ☐  Hotell/restaurang 

☐  Komplementbyggnad                                             ☐  Sjukhus/vårdanläggning 

☐  Plank/mur                                                              ☐  Parkeringsplats 

☐  Industribyggnad                                                      ☐  Övrigt:  

Specificering:_________________________              Specificering:__________________________ 
 

Nytillkommen byggnadsarea * 
 
 
 
 

Befintlig byggnadsarea på fastigheten * 

Nytillkommen bruttoarea och/eller öppenarea * 
 
 
 
 

Nytillkommen bostadsarea 

Antal nytillkomna lägenheter 
 
 
 
 

Uppskattad produktionskostnad 
 

Planerad byggstart Planerad byggtid 
 
 
 

 

Uppgifter om kontrollansvarig Om kontrollansvarig krävs för den sökta åtgärden  

För- och efternamn 
 
 
 
 

Personnummer 

Utdelningsadress 
 
 
 
 

Postnummer och ort 

Telefonnummer 
 
 
 
 

E-postadress Kommunicering via e-post? 

  ☐ Ja      ☐ Nej 

Behörighetsnivå 
 

☐  Normal  ☐ Komplicerad 
 

Behörighetsnummer 
 
 

Certifierad till 

Kontrollansvarigs underskrift 
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Byggnads utformning och installationer * 

Fasadbeklädnad                        

☐  Trä                                        

☐  Betong 

☐  Plåt 

☐  Tegel 

☐  Puts                                    

☐  Annat:  

 
Färg (NCS-nr): 
 

Takbeläggning          

☐  Plåt                  

☐  Lertegel         

☐  Betong 

☐  Papp 

☐  Skiffer 

☐  Annat: 

 
Färg (NCS-nr):  

Fönster 

☐  Treglas 

☐  En-/tvåglas 

☐  Isolerglas 

☐  Annat: 

 
 

Vatten 

☐  Kommunalt 

☐  Gemensamhetsanläggning 

☐  Enskild anläggning 

☐  Inget 

☐  Annat:  

Avlopp 

☐  Kommunalt 

☐  Gemensamhetsanläggning 

☐  Enskild anläggning 

☐  Inget  

☐  Annat: 

Dagvatten 

☐  Kommunalt 

☐  Gemensamhetsanläggning 

☐  Enskild anläggning 

☐  Inget 

☐  Annat: 

 

Ventilation 

☐  Självdrag 

☐  Mekanisk frånluft 

       ☐ inkl. värmeåtervinning 

☐  Mekanisk till- och frånluft 

       ☐ inkl. värmeåtervinning 

☐  Annat:  

 

Uppvärmning 

☐  Fjärrvärme 

☐  El, direktverkande 

☐  El, ej direktverkande 

☐  Bergvärme 

☐  Annat: 

 

Grundläggning 

☐  Plintar 

☐  Pålar 

☐  Betongplatta på mark 

☐  Krypgrund 

☐  Annat: 

Takvinkel:  
 

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal 

 

☐  Eldstad och/eller rökkanal ska installeras        ☐ Eldstad och/eller rökkanal ska ändras  

 

 

Bifogade handlingar *  Ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga. 

☐  Situationsplan             ☐  Planritning             ☐  Fasadritningar          ☐  Sektionsritning 

☐  Nybyggnadskarta        ☐  Markritning            ☐  Översiktskarta         ☐ Fotografier 

☐  Materialinventering     ☐  Avvecklingsplan    ☐ Förslag till kontrollplan 

☐  Brandskydds-              ☐  Konstruktions-      ☐  Bevis om färdigställandeskydd 

beskrivning                       beskrivning 

☐  Fullmakt/bevis om firmatecknare                   ☐  Övrigt:_________________________________ 
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Övriga upplysningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information 

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.  
 
9 kap. 22 § plan- och bygglagen – Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i 
befintligt skick om föreläggandet inte följs.  
 
När miljö- och byggnämnden delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Förenklad 
delgivning innebär att miljö- och byggnämnden först skickar den handling som ska delges och nästa 
arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning 
behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Mottagaren anses 
delgiven två veckor efter att handlingen skickades.  
 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 
e. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen 
gör vi för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att 
hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig 
samt få rättelse om något är felaktigt. Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i 
enlighet med tryckfrihetsförordningen. Om du inte är fastighetsägare för den fastighet lovet gäller 
måste du ha fastighetsägarens tillstånd för att få genomföra åtgärden.  
 

 

☐  Sökande har skyddad identitet 
 

Underskrift * 

Sökandes underskrift 
 
 
 
 

Medsökandes underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Datum 
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