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SKL Kommentus
ANSÖKAN om lov		
Skylt/Ljusanordning
Bygglov
Tidsbegränsat bygglov högst fem år (t o m datum) 
Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr  o m - t o m datum)  
Ansökan avser
Leverantör
Beskrivning av skylt/ljusanordning
Bifogade handlingar
Underskrift av sökande (betalningsansvarig)
Lådskylt
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning
Med belysning (rörligt ljus)
Med belysning (fast ljus)
Med belysning (rörligt ljus)
Med belysning (fast ljus)
Utan belysning
Med belysning (rörligt ljus)
Utan belysning
Med belysning (fast ljus)
Med belysning (rörligt ljus)
Utan belysning
Neonskylt
Annan skylt
Affischtavla/Pelare 
Längd (cm)
Höjd (cm)
Djup (cm)
Avstånd från
mark (cm)
Utspr från
vägg (cm)
Ritningar, 2 ex (situationsplan, fasad-, detaljritningar m m)
Foto
Annat
 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Sökandens underskrift
Namnförtydligande
..\..\..\..\..\Data\InfoDesign\Konsulttjänster\Kommentus\Blankettportalen.se\IDlib\IDsolutions\IDlib_Kommentus\IDlib_bilder\star_2.gif
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Avgift
 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Fastighet och sökande
Välj organisations- eller personnr
Organisations-/Personnummer
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