Tulostus

RAKENNUSLUPAHAKEMUS
Valvontajaosto
Virastotie 3
15870 HOLLOLA

Saapumispäivä
Kiinteistötunnus
Lupanumero

Hakija täyttää yhtenä kappaleena
Hakija
(rakennuspaikan
haltija)

Nimi
Osoite
Puhelin

Postinumero ja
postitoimipaikka
Laskutus

Rakennuspaikka

Sähköposti

Yhteystiedot
(jos eri kuin hakija)

Kylä

Tila/määräala/Rn:o

Pinta-ala m²

Osoite
Rakennuslupaa haetaan seuraavalle toimenpiteelle:

Rakennushanke tai
toimenpide

Uuden rakennuksen rakentaminen

Rakennuksen korjaus tai muutostyö

Rakennuksen laajentaminen

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos

Rakennuksen käyttötarkoitus:

Hakijan
käytössä
olevan
henkilön
pätevyys

Pääsuunnittelijan
nimi ja koulutus

Työkokemus v.

Osoite

Sähköposti

Rakennussuunnittelijan nimi, koulutus
ja allekirjoitus

Työkokemus v.

Liitteet

Tietojen
luovutus

Allekirjoitukset

Puhelin

Sähköposti

Osoite

Lisätietojen
antaja
(ellei hakija)

Puhelin

Puhelin

Nimi ja ammatti
Sähköposti

Osoite

Hallintaoikeusselvitys

kpl

Lupapiirustukset

kpl

Kaavaote ja määräykset

kpl

Rakennushankeilmoitus (Rh1, Rh2)

kpl

Kerrosalalaskelma

kpl

Annan suostumukseni henkilötietojen luovutukseen suoramarkkintointia, mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Päiväys, hakijan/hakijoiden allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys

SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (tämä kohta täytetään, jos uudisrakennus sijaitsee suunnittelutarvealueella)
Vaikutukset kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle. Sopivuus maisemaan.

Hakemuksen
Vaikutukset erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle ja virkistystarpeiden turvaamiselle. Ympäristö- tai muut
perustelut ja
vaikutukset.
arvio hankkeen
vaikutuksista
(tarvittaessa liite)

KUNNAN POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUS (tämä kohta täytetään, jos hanke edellyttää kunnan poikkeamislupaa)
Poikkeamista haetaan seuraavalle toimenpiteelle:
Hakemuksen
perustelut ja
arvio hankkeen
Vaikutukset kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Vaikutukset luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamiselle.
vaikutuksista
(tarvittaessa liite) Vaikutukset rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamiselle. Erityiset syyt poikkeamiselle määräyksistä.

ILMOITUS HANKKEESTA JA LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA NAAPURILLE SEKÄ TÄMÄN KUULEMINEN
Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista.

Naapurin kanta
hankkeeseen ja
allekirjoitus

Esitämme hankkeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa liite)

Pyydämme jäljennöksen lupapäätöksestä (MRL 142 §)
Kylä

Tila/määräala ja Rn:o

Osoite

Puhelin

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimenselvennys

Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista.

Naapurin kanta
hankkeeseen ja
allekirjoitus

Esitämme hankkeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa liite)

Pyydämme jäljennöksen lupapäätöksestä (MRL 142 §)
Kylä
Osoite
Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimenselvennys

Tila/määräala ja Rn:o
Puhelin

