
Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post

miljo.bygg@ludvika.se
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 

771 30 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-810 26 
Bankgiro 

467-5088

Sida 

ANSÖKAN 1(2) 

om bygglov, rivningslov, marklov, 
förhandsbesked och strandskyddsdispens 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

Information
Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, 

förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet
samt ansökan om strandskyddsdispens enligt 
miljöbalken 7 kapitlet.

Personnummer eller organisationsnummer

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort (om annan än ovan)

Fakturareferens (till exempel XX-nummer, eller ID-nummer) Kontaktperson 

Kommunikation 

Hur vill ni kommunicera med oss?  Via vanlig post  Via e-post 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Gatuadress 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Ansökan 

 Bygglov   Rivningslov  Marklov 

 Förhandsbesked  Strandskyddsdispens  Tillfälligt bygglov under tiden 

 Bygglov där förhandsbesked finns, diarienummer__________________________________ 

Ärendets art 

 Helt ny byggnad  Tillbyggnad   Skyltanordning 

 Ändrad användning  Annat____________________ 

Byggnadstyp 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus  Fritidshus 

 Garage/carport  Industribyggnad  Affärs-/kontorshus  Annat 

Beskrivning, ytuppgifter 
Fasadbeklädnad, material Fasadbeklädnad, kulör Takbeklädnad, material Takbeklädnad, kulör 

Nytillkommen bruttoarea inklusive ytterväggar alla våningsplan 

Tid för påbörjande 
Byggnadsarbetena beräknas påbörjas 

Sökande/byggherre
Namn 
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Kontrollansvarig 
Namn Personnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

 Normal art  Komplicerad art 
Gäller till och med Certifieringsorgan 

 Samordningsansvar enligt 10 kap 9 § PBL 

Underskrift sökande Underskrift kontrollansvarig 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning sökande Namnteckning kontrollansvarig 

Namnförtydligande sökande Namnförtydligande kontrollansvarig 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr 

Bifogade handlingar 

Obligatoriska handlingar som ska bifogas ansökan om bygglov markeras med * 

 Nybyggnads-/tomtkarta vid nya objekt * 

 Kontrollplan * 

 Situationsplan vid mindre objekt * 

 Huvudritningar * 

 Rivningsplan 

 Teknisk beskrivning * 

 Miljöinventering vid stora objekt 

 Annat 

Avgift 

Avgift för prövning av ansökan tas ut enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.
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