BILAGOR SOM SKALL MEDFÖLJA ANSÖKAN
( ) 1 ex av lagfartsbevis (ej äldre än 1 år), köpebrev eller legoavtal som visar att
sökanden förfogar över tomten. Där sökanden har köpebrev skall även säljarens lagfart
inlämnas. Lagfartsbevis fås från lantmäteribyrån i Statens ämbetshus.
( ) 1 ex av hembygdsrättsintyg eller tillstånd från Ålands landskapsstyrelse att äga och
besitta tomten. Gäller om köparen har köpebrev men ej lagfart
( ) 1 ex av översiktskarta i skala 1:10000 eller 1:20000, där byggnadsplatsen är noga
markerad. Kopia av översiktskartan kan erhållas från byggnadskansli.
( ) 2 ex av situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som skall utvisa samtliga byggnaders,
placering på tomten där avstånd dem emellan och till rålinje, strandlinje och intilliggande
byggnader samt vägar framgår. Vidare skall den utvisa vatten- och elledningar,
avloppsanläggning, höjdförhållanden och betydande växtlighet.
( ) 2 ex av byggnadsritningar i skala 1:100 eller 1:50
Här bör framgå våningsplan med mått och våningsyta, fasader där fasad- tak- och
grundmaterial framgår, sektionsritning där grundläggningssätt, rumsytor och -höjd,
takkonstruktion, byggnadens höjd och markytans nivå.
( ) 1 ex av byggnadsbeskrivning. Denna kan även presenteras på skärningsritningen.
( ) 2 ex av blankett av respektive ansökan om godkännande av ansvarig bygg- och
FVA-arbetsledare, (FVA = fastighetens ventilation, vatten och avlopps anläggningar).
Observera att byggnadsinspektören skall godkänna arbetsledarna innan byggnadsarbetet
påbörjas. Blankett kan fås från byggnadskansliet eller via länken:
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/kun_ke6698/index.html
( ) 1 ex av befolkningsregistercentralens blankett RH1, en blankett för varje byggnad.
RH1 blanketten finns på https://www.suomi.fi/suomifi/svenska/etjanster/blanketter/maist_rh1_rh5/index.html
( ) 1 ex av ansökan om infiltrering av avloppsvatten. Tillstånd för anläggande av avlopp fås
från kommunen.
( ) 1 ex av ansökan om anslutning till kommunens vatten- eller avloppsledningsnät.
( ) 1 ex av tillstånd för anläggande av tomtutfart. Fås för lands- och bygdevägar från lr och för
kommunalvägar från byggnadstekniska nämnden.
Observera att ofullständiga handlingar kan fördröja ärendets gång. Samtliga
handlingar skall vikas till A4 format och med möjlighet till hålstansning i vänster sida.
Kom ihåg att byggherren enligt lag alltid är skyldig att påkalla erfordrade syner.
För ytterligare upplysningar och rådgivning kontakta byggnadsinspektionen.
Byggnadsnämnden håller sina möten tredje måndagen varje månad förutom juli och
december.
Ansökan om byggnadslov bör inlämnas senast åtta (8) dagar innan mötet.

