
ANSÖKAN OM  LOV FÖR SKYLT/LJUSANORDNING

 Ansökan ska förutom ansökningsblanketten redovisa t.ex. följande:

• Beskrivning av material, färg och belysning (anges i ansökan)
• Gärna ett fotomontage som illustrerar hur åtgärden kommer se ut på plats
• Uppställningsritning där bredd, höjd och budskap redovisas
• Fasadritningar med markering var skylten ska placeras samt mått på skylten
• Situationsplan som redovisar var på fastigheten skylten ska placeras

Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet.

Ansökan skickas signerad tillsammans med bifogade handlingar till:

Sundsvalls kommun
 Bygglovavdelningen

851 85 SUNDSVALL

Eller mailas till bygglov@sundsvall.se

Laga kraft och att påbörja en lovpliktig åtgärd

Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts 
i Post- och Inrikes Tidningar (POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. 
Detta enligt den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. 

Det datum som lovet vinner laga kraft kan räknas ut genom att räkna + 4 veckor och 2 arbetsdagar 
från det datum som beslutet är utskrivet. Utskriftsdatumet står längst upp i beslutets sidhuvud.
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Information om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Vi har fått dina personuppgifter från de handlingar du skickat in till oss. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är för att kunna fatta beslut enligt 9:1 plan och bygglagen som 
ett led i vår myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med myndigheter som kan bli aktuella i
handläggningen, andra förvaltningar inom kommunen samt sakägare (grannfastigheter)
även om dessa är bosatta utanför EU. Den rättsliga grunden för detta är 9:1 plan och bygglagen.

Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden i Sundsvalls Kommun. Du har rätt att kontakta 
oss. om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på bygglovavdelningen via kommunens växel.

Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 10 00

Sidan 2 av 3



Ansökan om lov Skylt/Ljusanordning
Datum

Ansökan avser

Bygglov Tidsbegränsat bygglov   (from  - tom datum)

Fastightesbeteckning Fastighetens adress

Sökanden: Förnamn Efternamn Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefon E-post

Kontaktperson (namn) Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Faktureringsadress

Fastighet och sökande Välj organisations- eller personnr

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

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

Beskrivning av skylt/ljusanordning

Skylt nr Antal Längd (cm) Höjd (cm) Djup (cm) Utspr från 
vägg (cm)

Avstånd från 
mark (cm)Skylttext, beskrivning (material, färg mm)

Bifogade handlingar
Ritningar, (situationsplan, fasad-, detaljritningar mm)

Foto

Annat

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunens fastställd taxa

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Underskrift av sökande (betalningsansvarig)
Sökandes underskrift Namnförtydligande

*

** *
*

* = Obligatoriska fält

Vi behöver spara och behandla person
uppgifter om dig, såsom namn, personnum-
mer, adress, telefonnummer, fastighetsbe-
teckning. Syftet med en sådan behandling är 
för att kunna handlägga ditt ärende. För mer 
information om hur vi hanterar dina
personuppgifter, se sida 2.

E-post
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