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Ansökan om skyltlov

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
 
 

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress
 
 

Telefon 

Sökandens namn
 
 

Organisations-/Personnummer Telefon

Medsökandes namn Organisations-/Personnummer Telefon

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)
 
 

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än sökanden)
 
  

 

Organisationsnummer

 
Ärende

Ny skylt, totalt antal:                                                                st

Ändring av skylt/ljusanordning
  

Ljusanordning, totalt antal:                                                               st

Tillfällig åtgärd, t.o.m datum:

Uppgifter om skylten
Konstruktion

Målad fasad

Friliggande bokstäver

Flagga med text
  

Skyltplatta
 

Flaggskylt

Annat:
  

 

Skyltlåda

Pendelskylt

 

Neonskylt

Markis med text

Material

Plast
  

 

Plåt

 

Glas

Annat material:

 

Montering

På fasad

Annat: 
  

På tak I mark Under tak

Skyltstorlek

Bredd:                   cm

 

Höjd:                   cm

 

Djup:                   cm

Utsprång från vägg:                   cm
  

Avstånd från mark:                   cm (gäller flagg-/pendelskylt)
Kulörer:

Kulörnamn och NCS-nummer: 
  

Belysning

Utvändig
  

 

Invändig
 

 

Rörlig/digital
 

Annan belysning:

 

 
Bifogade handlingar

  

Ritning på skylten i färg med materialangivelser. Skala 1:20 eller annan lämplig skala.
  

Ritning på skylten i svartvitt med materialangivelser. Skala 1:20 eller annan lämplig skala.
  

Fasadritning med skylten inritad på önskad plats. Vy framifrån och från sidan. Skala 1:100.
  

Situationsplan, om skylten är fristående, där läget framgår med avstånd i meter till fastighet/väg. Skala 1:400.
  

 
Underskrifter
Underskrift sökande Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande sökande

 
Namnförtydligande fastighetsägare

Datum:

_______________________________________________________
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Så här behandlar Eskilstuna kommun dina personuppgifter
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. På eskilstuna.se/GDPR kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.
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