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Postadress: Linköpings kommun, Byggavdelningen, 581 81 Linköping 
E-postadress: bygg@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

LK 2351 utg 6 (september 2022) 

ANSÖKAN 
Bygglov fºr skylt 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress 

Sökande, namn Organisationsnummer/Personnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) 

E-postadress Telefon arbete (även riktnummer) Telefon bostad (även riktnummer) 

Faktureringsadress för bygglovavgift för skylt (om annan än till sökanden) 
Namn ID-nr/Proj.nr 

Adress Postadress 

Ansökan avser 
Till och med, datum 

Bygglov för skylt Bygglov för tillfällig åtgärd för skylt

Typ av skylt 

Plan skylt på vägg Utstickande skylt Fristående markskylt
Antal skyltar 

Typ av skylt (t ex ljuslåda, fria bokstäver, kantbockad plåt mm) 

Skyltmaterial (t ex plåt, plast, plexiglas, fiberduk mm) 

Skyltbelysning
Typ av belysning (t ex spotlights, inbyggd, neon mm) 

Fastighetsägarens godkännande 

Godkännes
Datum Namnteckning Telefon (även riktnummer) 

Övriga upplysningar 
Bifogade handlingar 

Fasadritning Skyltritning Fotografier Digital illustration Annat  
Kommentar 

Namnteckning 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighet och sökande 

mailto:bygg@linkoping.se�
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta bygg- och miljönämnden enligt följande:
E-post: byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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