
                                                                      

By/kommundel Lägenhetens namn/kvarterets nummer                                       Lägenhetens RNr/tomtens nr/
byggplatsens nr

1
Byggplats

3
Sökande
(byggplatsens
innehavare)

Ankomstdatum
Byggnadstillsynsmyndighet     (mottagare av anmälan)

Fastighetssignum

Lovets nummer/anmälans nummer

Namn

Utdelningsadress, postnummer och postanstalt
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Bilagor

Myndighetens anteckningar

Telefon tjänstetid

Fax/e-post

Tomtens/byggplatsens adress

ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV

RIVNINGSANMÄLAN

1. Fullmakt      

3. RK9 (blankett för byggnad som avgår) /
    byggnad som skall rivas

2. Utredning över vem som äger den byggnad som skall rivas

7
Underskrift

Sökandens underskrift eller underskrift av den person som sökanden befullmäktigatOrt och datum

5. Utdrag ur karta

4. Situationsplan

En kort redogörelse för rivningsåtgärderna och motiveringar för ansökan

Skicket på den byggnad som skall rivas

någon annat, vad

Hur rivningsarbetet ordnas och vilka möjligheter det finns att sköta behandlingen av det byggavfall som upstår och att utnyttja
användbara byggnadsdelar (139 § 2 mom. MarkByggL).

Planerad rivningstidpunkt *)

Tomtens/bygg-
platsens areal m2

2
Uppgifter om
tomten /
byggplatsen
och de
byggnader
som skall rivas

Byggnadens
bottenyta m2

Byggnadens huvudsakliga användningsändamålByggnadsår

Antal våningar                                                                                                               LägenhetstypByggnadens
våningsyta m2

Volym m3                 Lägenhetens yta m2

Fastigheten är ansluten till

el-nätet vattenledningsnätet            avloppsnätet     fjärrvärmenätet

4
Åtgär och
tidpunkten för
rivningen

6. Utredning om mängden byggavfall, dess kvalitet
    och sorteringen av det
7. Utredning om de byggnadsmaterial som skall
    rivas och hur de används
8. Utredning om byggnadens arkitektoniska och
    kulturhistoriska värde

127 § MarkByggL

9. Hörande av granne

Ifyllnadsanvisningar
på omstående sida

Byggnads-
nämnden

Situationen i fråga om planeringen

Skyddsbeslut

Har antecknats hos
byggnadsnämnden
för kännedom

kommunstyrelsen
för kännedom

Har skickats till den
regionala miljöcentralen
för kännedom

Datum

*) Byggnadsnämnden skall meddelas skriftligt om rivningen av en byggnad eller en del av byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet påbörjas

FYLLS I AV MYNDIGHETEN

Datum             Datum

10.

6
Utlämnande av
uppgifter

Mina personuppgifter får inte i någon form lämnas ut från bygglovsregistret för direktreklam eller för gallup- och marknads-
undersökningar (30 § personuppgiftslagen).

En kopia eller en utskrift som innehåller mina personuppgifter eller personuppgifterna i elektronisk form får lämnas ut från
bygglovsregistret för direktreklam och för gallup- eller marknadsundersökningar (16 § 3 mom. offentlighetslagen).

Har skickats till

Ifyllningsanvisningar
1) Fyll i blanketten med små bokstäver (Första bokstaven i förnamn med stor bokstav) 2) Fyll inte fältet med mera text än vad som syns på en gång3) Anvisningarna kan öppnas/stängas. De KAN STÄNGAS I RUTAN I DET ÖVRE HÖRNET TILL VÄNSTER, medan rutan är aktiverad. Anvisningen aktiveras genom att du klickar i fältet. Du får fram rutan GENOM ATT DUBBELKLICKA PÅ DEN GULA IKONEN.4) Finns det en separat anvisning för fältet så får du fram den genom att dra musmarkören över fältet.5) Du kan tömma blanketten genom att klicka på knappen 'töm blanketten'.6) Klicka på knappen 'nästa sida' för att komma till följande sida i blanketten.  7) Kom ihåg att skriva under blanketten efter utskrift.

Underskrift
Skriv under blanketten efter utskrift.



                                                                     

Rivningslov

Om man ansöker om att få riva en byggnad samtidigt som man ansöker
om bygglov fylls blanketten för ansökan om bygglov i.

Rivningslov behövs på ett detaljplanerat område eller ett område där
det råder byggförbud inför detaljplaneringen av området (53 § Mark-
ByggL). Ett tillstånd är nödvändigt om det bestäms så i generalplanen.

Tillstånd behövs inte om ett giltigt bygglov, en gatuplan enligt mark-
användnings- och bygglagen eller en godkänd vägplan enligt lagen om
allmänna vägar förutsätter att byggnaden rivs. Tillstånd behövs inte
heller för rivning av en ekonomibyggnad och en annan därmed jämför-
bar mindre byggnad om inte byggnaden skall betraktas som historiskt
betydande eller arkitektoniskt värdefull eller som en del av en sådan
helhet (127 § MarkByggL).

Rivningsanmälan

Om rivningen inte kräver tillstånd skall byggnadstillsynsmyndigheten
meddelas skriftligt om rivningen av en byggnad eller en del av en bygg-
nad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (rivningsanmälan). Bygg-
nadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid av grundad anledning
kräva att tillstånd skall sökas (127 § MarkByggL).

Rivningen av en byggnad är ett sådant byggnadsarbete som förutsätter
att det finns en ansvarig arbetsledare utom då man river en mindre eller
till sin struktur enkel konstruktion, anläggning eller byggnad.

För rivning av en byggnad som förutsätter rivningslov måste kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet underrättas innan rivningen påbörjas.

IFYLLNADSANVISNINGAR

1.  Byggplats
Uppgifterna om byggplatsen antecknas så som de förekommer i offent-
liga handlingar.

4.  Åtgärd och tidpunkten för rivningen
I tillståndsansökan skall utredas hur rivningsarbetet ordnas och vilka
möjligheter det finns att sköta behandlingen av det byggavfall som upp-
står och att utnyttja användbara bygnadsdelar (139 § MarkByggL). I
denna punkt uppges också den planerade tidpunkten för rivningen.

5.  Bilagor
Byggnadstillsynsmyndigheten har rätt att fordra också annat slags utred-
ningar av sökanden om det är nödvändigt för bedömningen av ansökan

En utredning om det arkitektoniska och kulturhistoriska värdet görs av
en sakkunnig på området.

Sökanden kan ombesörja hörandet av grannarna enligt myndigheter-
nas anvisningar och genom att använda en blankett.

Registrering av uppgifterna i ansökan
En del av de uppgifter som begärs i ansökan lagras i kommunens data-
system och arkiv. Med stöd av 147 § markanvändnings- och bygglagen
meddelar kommunen befolkningsregistercentralen och det riksomfattande
befolkningsdatasystemet de uppgifter som behövs ur sökandens
ansökan.

I punkt 6 på blanketten kan sökanden ge sitt samtycke till att person-
uppgifter lämnas ut för direktreklam eller för gallup- och marknadsunder-
sökningar eller förbjuda att personuppgifter lämnas ut för detta ändamål.
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