Ansökan om bygglov
för mur / plank
Anmälan skickas till:
Bygglovsenheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Sökandens personnr/Org nr

Telefon dagtid (även riktnr)

Sökandens/byggherrens namn

Telefon kvällstid (även riktnr)

Adress

Mobil

Postnummer

E-postadress

Postort

Ärendet gäller
Plank med
liggande panel

stående panel

Mur

enkelsidigt

dubbelsidigt

Annat - bifoga skiss
(Räknas från den sida när marken är lägst)

Höjd:
Material:
Färg:

NCS.nr:

Bifogade handlingar
Mur/plank ritning (fasad)
Situationsplan (tomtkarta) där mur/plank är inritad och där avstånd till fastighetsgränser har angivits.
Granneintyg (för byggnation närmare fastighetsgräns än 4.5 meter)
Elektronisk hantering av ärendet
Beslut önskas endast elektroniskt
....................
Datum

................................................................................................
Sökanden namn (betalningsansvarig)

Handlingar kan med fördel skickas
in elektroniskt till bygg@engelholm.se
OBS! Kommunens e-post till dig
kan i vissa fall hamna i din skräpkorg.

Bygglov
I anslutning till bostadshus får man utan bygglov bygga uteplats med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket
får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter
måste berörda grannar godkänna det. Nekar grannarna får myndighetsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.
I övrigt gäller att:
Mur/plank kräver alltid bygglov inom detaljplanerat område och inom område med samlad bebyggelse.
På landbygden finns vissa lättnader, kontakta bygglovsenheten för ytterligare information.
Staket, 50% genomsiktlighet, kräver inte bygglov.
Hänsyn skall tas till sikttriangel där måttet 0,80 m gäller.
Giltighetstid:
Ett lov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats fem år från dagen för beslutet om lov.
Information om personuppgiftshantering - De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.
Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer hantera dina personuppgifter i enighet med
dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret.
Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.
Bygglovsenheten
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post bygg@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Stäng

Skriv ut

Spara

