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Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning miljö och bygg
971 85 Luleå
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ANSÖKAN om bygglov för kyrkstugor
Datum:
FASTIGHET OCH SÖKANDE:
Fastighetsbeteckning: Nederluleå kyrkovall 1:1
Kyrkstuga nummer:

________________________

Fastighetsägare: Nederluleå församling

Sökandens namn:
Telefon dagtid:

E-post:

Postadress (utdelningsadress, postadress och postort):

ÄRENDE:
Utvändigt underhåll
Målning av:
fasad
knutbrädor
fönster
fönsterfoder
fönsterluckor
fönsteröverstycke
dörr
dörrfoder
vindskivor / vattbräda

Utvändig ändring (Beskriv de planerade åtgärderna
på nästa sida av blanketten)
Byte av:
panel
knutbrädor
fönster
fönsterfoder / fönsteröverstycke
fönsterluckor
dörr
dörrfoder
tak
bro
vindskivor / vattbräda
åtgärder på skorsten
Annat:

Annat:

ANGE NYTILLKOMMNA UTVÄNDIGA MATERIAL OCH FÄRGER:
Material fasad, fönster, dörr och övriga snickerier:
Trä
Material tak:
Galvaniserad pannplåt, skivplåt (ej bandplåt)
Papp (precisera sort och utseende)
Lertegel (ej betongpannor eller plegel)
Traditionsenligt spån- och vedtak
Annat:

Färger:
Äkta faluröd slamfärg utan alkydinblandning (panel)
Vit linoljefärg (fönster, dörrar och övriga snickerier)
Matta grå eller svarta färger (tak) Ange färg:

BIFOGADE HANDLINGAR:
Ritningar
Foton
Annat:
På nästa sida av blanketten har du möjlighet att beskriva åtgärderna som ansökan avser mer utförligt.

____________________________

_____________________________

Sökandens underskrift

Medsökandens underskrift

____________________________

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg E-post miljobygg@lulea.se
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KORTFATTAD BESKRIVNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER:

Tänk på att kyrkstugor är utpekade som särskilt värdefull kulturhistorisk bebyggelse och att du som
ägare till en kyrkstuga har ett stort ansvar för en liten del av en unik kulturmiljö.
För bedömning av bygglovsansökningar kommer byggnadsantikvarisk expertis att höras.
Torpargrund och broar av natursten ska bevaras. Ingrepp i timmerstomme/yttervägg får inte göras,
förutom om det är absolut nödvändigt på grund av skador i den bärande konstruktionen orsakade av
exempelvis fukt och röta. Skorstenar ska muras av rödtegel och förses med låg stos mot taket och
putsad eller gjuten avfasad täckplatta på krönet. Om du planerar att utföra åtgärder som innebär
ingrepp i timmerstomme, i ytterväggar, i golvet, i grunden eller skorstenar ska du kontakta
byggnadsantikvarie för rådgivning inför planerade åtgärder.
Hela området kring Gammelstad Kyrkstad utgör fast fornlämning. Du som planerar att utföra åtgärder
som innebär ingrepp i golvet, i grunden eller i marken ska kontakta länsstyrelsen för eventuellt tillstånd
för ingrepp i fast fornlämning.
Den utökade lovplikten för kyrkstugor är kostnadsfri för den sökande.
För mer information om kyrkstugor kan ni läsa ”Kyrkstugor- handledning i byggnadsvård”. För
information kring bygglov kan ni besöka Luleå kommuns webbplats www.lulea.se eller kontakta
avdelning Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg i Luleå kommun.

