
    ANSÖKAN OM BYGGLOV 
    samt övriga tillstånd 
 
       1(2) 
Byggnadsnämnden / Byggnadstillsynen 
Centrumvägen 4 
65610 Korsholm 

Ankomstdatum 
      
Nummer 
      

 

 Bygglov  Åtgärdstillstånd  Åtgärdsanmälan  Rivningslov  Tillstånd för miljöåtgärder 
  

Sökande Namn 
      

Telefon 
      

Adress 
      

E-post 
      

Postnummer 
      

Postanstalt 
      

Namn 
      

Telefon 
      

Adress 
      

E-post 
      

Postnummer 
      

Postanstalt 
      

Byggplats Kommundel  
      

Kvarter 
      

Tomt 
      

By 
      

Lägenhet 
      

Rn:r 
      

Adress 
      

Tomtens/Byggplatsens areal, m² 
      

Byggnads-
projekt eller 
åtgärd 

 Nybyggnad   Utvidgning  Ändring av användningsändamål  Reparations- och ändringsarbete  Rivning  
 Annan åtgärd  Begäran om förhandsutlåtande 

Beskrivning över byggnadsprojekt eller åtgärd 
      

Byggnadsrätt, m²       

Använd, m²       

Våningsyta, m²       

Antal våningar       

Totalyta, m²       

Volym, m³       

Yta som ändras, m²       

Tilläggs-
uppgifter 
(Undantagen från 
bestämmelser och 
föreskrifter med 
motiveringar.) 

Undantag i projektet med motivering Brandklass  P1  P2  P3 

      

Teknisk 
service 

Beskrivning över vattenanskaffning, avloppsanläggningar, avfallshantering samt byggplatsarrangemang. 
      

Planerare Huvudprojekterarens namn 
      

Utbildning 
      

Erfarenhet, år 
      

Telefon under tjänstetid 
      

Adress 
      

Fax/E-post 
      

Ort och datum 
      

Huvudprojekterarens underskrift och namnförtydligande 
      



    ANSÖKAN OM BYGGLOV 
    samt övriga tillstånd 
 
       2(2) 
Bilagor  Utdrag ur grundkartan i två (2) exemplar 

 Utredning över ägande- eller besittningsrätten till byggnadsplatsen 

 Situationsplan 1:500 eller 1:1000, i tre (3) exemplar 

 Huvudritningar uppgjorda och undertecknade, med namnförtydligande och kontaktuppgifter, av 
en behörig projekterare, i två (2) serier 

 Fasadernas färgläggningsplan, i två (2) exemplar 

 Befolkningsregistercentralens byggnadsprojektanmälningar med bilagor, RH1 

 Utredning över att grannarna har hörts 

 Utredning över byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden 

 Utredning över avledande av avloppsvattnen (observera skilda bilagor) 

 Utdrag ur styrelseprotokoll 

 Utdrag ur handels- eller föreningsregister 

 Fullmakt 

 Utredning över projekterarnas behörighet 

 Ansvarig arbetsledare, i två (2) exemplar 

 Ansökan om att få påbörja byggnadsarbete eller åtgärd före beslutet angående lovet har vunnit 
laga kraft (MBL 144 §) 

 Meddelande om skyddsrum och ritning med förteckning över utrustning 

 Utredningar som förutsätts i § 64 i MBF för byggande av mast eller vindkraftverk 

 Undantagsbeslut 

 Beslut om behov av planering 

 Miljötillstånd 

 Anslutningstillstånd till allmän väg 

 Utredning om på byggnadsplatsen behövlig information om projektet 

 Energiutredning 

Utlämnande 
av uppgifter  Mina personuppgifter får inte lämnas ut i någon form från bygglovsregistret för direktreklam 

eller gallup- eller marknadsundersökningar (personuppgiftslagen 30 §) 

Fakturering 
(om inte 
sökanden) 

Namn 
      
Adress 
      

Underskrift Ort och datum 
      

Sökandes eller den befullmäktigades underskrift och namnförtydligande 
      

 

Korsholms kommun Centrumvägen 4 Telefon (06) 327 7111 www.korsholm.fi FO-nummer 0181101-6 
Byggnadstillsynen 65610 Korsholm Fax (06) 322 3270 info@korsholm.fi Hemort Korsholm 
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