
  
Hörande av granne i undantags- och byggärende 

 

 
Adress:                                                                                    Tel.                                                               E-post 

Kyrkvägen 2                                                                            06-2249111                                          fornamn.efternamn@narpes.fi 

64200 Närpes 

 

 
  bygglov     undantag                        rivningslov 

  åtgärdstillstånd     planeringsbehovsbeslut   

 

SÖKANDE Namn, telefonnummer och e-post 

 

 

BYGGPLATS By Kvarter / Lägenhetens namn Tomt / Lägenhetens RN:r  

 

BYGGPROJEKT 

  

 

Beskrivning av byggnadsprojektet: (Kort beskrivning över de åtgärder för vilka tillstånd söks) 

 

 

 

 

 

 

UNDANTAG 

från bestämmelser 

om byggande, 

förbud eller andra 

begränsningar 

Beskrivning av undantagen: 

 

 

 

 

 

 

BYGGPLANERARE Namn och yrke 

 

 

I egenskap av grannar har vi tagit del av ansökan daterad ___ / ___20___ och byggplanerna enligt förevisade handlingar. 

Vårt eventuella ställningstagande till bygget finns på följande sida eller som skild bilaga. 

GRANNFASTIGHETENS ÄGARE / INNEHAVARE: 
By  

Kvarter/ Lägenhet 

Tomt / Lägenhets 

RN:r 

Ställningstagande 

 

Innehavarens namn                                           Näradress 

Underskrift                                                          Datum 

 
  Inga anmärkningar 

  Anmärkningar: Följande sida/ bilaga  

 

 

 

 
  Inga anmärkningar 

  Anmärkningar: Följande sida/ bilaga 

 

 

 
  Inga anmärkningar 

  Anmärkningar: Följande sida/ bilaga 

 

 

 
  Inga anmärkningar 

  Anmärkningar: Följande sida/ bilaga 

 

 



  
Hörande av granne i undantags- och byggärende 

 

 
Adress:                                                                                    Tel.                                                               E-post 

Kyrkvägen 2                                                                            06-2249111                                          fornamn.efternamn@narpes.fi 

64200 Närpes 

 

 

INFORMATION TILL GRANNARNA OCH GRANNARNAS EVENTUELLA STÄLLNINGSTAGANDE TILL BYGGANDET 

Med grannar avses ägare eller innehavare till fastighet eller annat område som ligger bredvid eller 

mittemot.  

Sökande kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna eller del av grannarna är medvetna 

om byggplanerna och en utredning om deras ståndpunkt till byggandet. Att myndigheten utför 

hörande av granne är inte nödvändigt till den del sökande utfört hörandet. 

Ifall Närpes stad är rågranne presenteras byggplanerna för Tekniska direktören, adress: Stadshuset, 

Kyrkvägen 2. 

Förutom att underrätta grannarna om byggprojektet eller annan åtgärd bör det även på byggplatsen 

tillkännages på lämpligt sätt. Syftet med att informera om byggandet är att upplysa allmänheten om 

att en väsentlig förändring i omgivningen sker. 

GRANNARS EVENTUELLA STÄLLNINGSTAGANDE TILL BYGGANDET: 
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