
ANVISNINGAR FÖR BYGGNADSLOVSANSÖKAN 
 
Byggnadsinspektionen för Kökar
Byggnadsinspektör Trygve Packalén
Tel. 040 0723801 
 
A. Blanketten Ansökan om byggnadslov skall ifyllas i ett exemplar, 
punkterna 1-5 och 8-9 skall alltid ifyllas. 
 
B. Bilagor vilka skall medfölja ansökan om byggnadslov: 
 
1 ex av lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag eller legoavtal som visar 
att sökanden förfogar över tomten. Hembygdsrättsintyg eller 
förvärvstillstånd av Ålands landskapsstyrelse bör också inlämnas om lagfart 
saknas. 
 
1 ex av översiktskarta i skala 1:20.000 eller 1:10.000, där byggnadsplatsen  
noggrant är utprickad. 
 
3 ex av situationsplan utvisande den planerade byggnadens samt andra 
byggnaders läge på tomten, utfart vatten- och avloppsledningar, 
grannbyggnader, vägar m.m. Situationsplanen bör vara i skala 1: 500, eller 
för större områden i skala 1:1000. Situationsplanen skall alltid vara 
måttsatt. 
 
3 ex av byggnadsritningar i skala 1:100, eller för mindre byggnader i skala  
1:50, utvisande planer, fasader och sektion Till byggnads-ritningarna bör 
bifogas en byggnads- och materialbeskrivning. 
 
2 ex av blankett, ansökan om godkännande av ansvarig arbetsledare skall  
alltid ifyllas om det är ett större projekt. 
 
1 ex för varje byggnad av befolkningsregistercentralens blankett för 
byggnadsprojektanmälan (RH 1), samt för bostadslägenheter anmälan om 
bostadslägenheter (RH 2). 
 
1 ex av Kökars byggnadsnämnd tillstånd för avloppsutsläpp vid installation 
av vattentoalett. För installation av underjordisk oljetank skall tillstånd 
givas av hälsonämnden. 
 
1 ex  av utfartstillstånd till allmän väg, av lokal vägnämnd vid 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kommunalvägar, samt av Landskapets trafikavdelning vid lands- och 
bygdevägar. 
 
Vid planering av byggnad under 10 m² räcker en byggnadsanmälan om det ej 
finns eldstad, förutsatt att det från tidigare ej finns övriga byggnader 
under 10 m² på samma tomt. 
 
Den exakta byggnadsplatsen skall märkas ut i terrängen. 
OBS: Ansökan om byggnadslov bör sändas till byggnadsnämnden i god tid 
förebyggnadsarbetet påbörjas. 
 
För ytterligare uppgifter ring 040 0723801 
 
Byggnadsinspektör Trygve Packalén 
 


