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Kvalitetsgaranti för
bygglov och anmälan-bygg
Bygglovsärenden delas in i enkel eller normal art.
Ärenden av enkel art är t.ex. carport, garage, uterum, fasadändring, (omfärgning), installation av eldstad samt ändring av
bärande konstruktion.
Ärenden av normal art är t.ex. en- och flerbostadshus, industrier,
kontor, vårdanläggningar, skolor, ändrad användning i befintliga lokaler
för annat ändamål såsom restaurang, café, kontor, industri, verkstad,
vård, skola m.m. Kontrollansvarig, kontrollplan, teknisk redovisning och
samråd krävs endast för ärenden av normal art.
Mer information om bygglov, anmälan-bygg och avgifter finns på
kommunens webbplats http://www.skurup.se/bobygga

Skurups kommun garanterar att:
 Informationen om bygglov och anmälan på skurup.se alltid är
uppdaterad, enkel och lättbegriplig.
 Du lätt ska kunna komma i kontakt med rätt handläggare
via besök, telefon, e-post och brev.
 Du kontaktas om ärendets status inom två veckor från
inlämningsdatum.
 Handläggningstiden för enkla ärenden är mindre än fyra
veckor räknat från att du lämnat in komplett ansökan tills att
du får beslutet i din hand.
Som byggherre/sökande bör du tänka på att:
 Dina handlingar är så kompletta som möjligt för att korta
ner handläggningstiden. Med det menas ifylld ansökan,
förenklad nybyggnadskarta vid tillbyggnad eller komplett
nybyggnadskarta, plan- och/eller fasadritning, materialoch färgbeskrivning vid nybyggnad.
 När bygglov beviljas kallar byggherren till tekniskt samråd,
därefter om samtliga handlingar som krävt i lovet är
inlämnade lämnas ett startbesked och byggherren kan då
påbörja entreprenaden.
 Byggherren/kontrollansvarig kallar till slutsamråd och därefter
fattas beslut om slutbesked, byggnad och lokal kan därefter tas
i anspråk.
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Vad tycker du?
Om du tycker att vi inte kunnat hålla vad vi garanterar eller för
övrigt har synpunkter ber vi dig att lämna dina synpunkter.
Det kan du göra:
Via Synpunktsbladet på kommunens webbplats
www.skurup.se/synpunktsblad, eller
Fyll i dina uppgifter nedan, klipp ut sidan och skicka portofritt
eller lämna in till kommunen.
Skurups kommun, 274 80 Skurup • Besök: Stora Torggatan 4
Tel 0411-53 60 00 • Fax 0411-53 60 65
e-post kansli@skurup.se • www.skurup.se

Synpunkter bygglov och anmälan-bygg
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Om du vill att vi kontaktar dig, var vänlig uppge:
Namn .....................................................................................
Adress ...................................................................................
Telefon...................................................................................
E-post ....................................................................................

Dina synpunkter registreras och blir en allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen.
Uppgifterna behandlas elektroniskt och omfattas därmed av personuppgiftslagen (PUL).

Skurups kommun
Svarspost 200020800
274 20 SKURUP

Frankeras ej.
Porto betalt.

Varför kvalitetsgaranti?
Enligt Skurups kommuns kvalitetspolicy ska alla kommunanställda
ha ett förhållningssätt som karaktäriseras av tillgänglighet, dialog
och professionalism gentemot dig som medborgare.
Kvaliteten på kommunens tjänster och service ska vara
tillfredsställande för dig som medborgare.
Kvalitet är att utifrån befintliga resurser tillgodose behov och infria
förväntningar.
En del i detta arbete är kvalitetsgarantier som ska tydliggöra
innehållet i den kommunala servicen.

