
Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordning

Skyltar och Ljusanordningar

När du ska sätta upp en skylt eller ljusanordning inom ett område kan du behöva ansöka om bygglov.
Detta avser framförallt områden inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Då ska du använda denna blankett.
Tillstånd från Länsstyrelsen i Västra Götaland krävs generellt för skyltar utanför detaljplanelagda områden

Att tänka på vid skyltning

Syftet med skyltar är att ge upplysning om en verksamhet, affär eller liknande. Skylten ska vara synlig och lätt att uppfatta,
samtidigt ska den inte vara dominerande utan smälta in i miljön som en naturlig del av denna.

Ljusanordningar som behöver bygglov kan exempelvis vara belysning med starkt ljus vid idrottsplatser. 

En tidig kontakt med Kommunens bygglovsavdelning rekommenderas alltid.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

Förenklad delgivning

När miljö- och byggnadsförvaltningen delger ett beslut kan förenklad delgivning komma att användas.
Information om vad det innebär finns på vår hemsida tanum.se/forenkladdelgivning.

Jag har läst informationen och vill gå vidare till ansökan!
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Ansökan
Fastighet och sökande Obligatoriska uppgifter markeras med *

Fastighetsbeteckning
 

Fastighetens adress
 

Förnamn
 

Efternamn
 

Person-/Organisationsnummer
 

Utdelningsadress
 

Postnummer
 

Ort
 

E-post
 

Telefonnummer dagtid/mobil
 

Faktureringsadress, (om annan än utdelningsadress)
 

Kontaktperson
 

Telefonnummer dagtid/mobil
 

Ansökan avser

Bygglov

Tidsbegränsat bygglov högst fem år
t o m datum
 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov

Leverantör

Förnamn
 

Efternamn
 

Telefonnummer dagtid/mobil
 

Beskrivning av skylt/ljusanordning

Lådskylt Med belysning (fast ljus) Med belysning (rörligt ljus) Utan belysning

Neonskylt Med belysning (fast ljus) Med belysning (rörligt ljus) Utan belysning

Annan skylt Med belysning (fast ljus) Med belysning (rörligt ljus) Utan belysning

Affischtavla/ Pelare Med belysning (fast ljus) Med belysning (rörligt ljus) Utan belysning

Skyltar

Skylt nr Antal Skylttext, beskrivning (material, färg m m) Längd,(cm) Höjd,(cm) Djup,(cm)
Utspr från
vägg,(cm)

Avstånd från
mark (cm)

               

               

               

               

Från
 

Till
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Bifogade handlingar

Ritningar, 2 ex (situationsplan, fasad, detaljritningar m m) Foto

Annat  

Bifogade filer

Underskrift

Datum och ort

Namnteckning Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar
du på kommunens hemsida, www.tanum.se/integritetspolicy

Blanketten sänds till 
Tanums Kommun 
Bygglovsavdelningen
457 81 Tanumshede
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