ANSÖKAN FÖR SAMLINGSLOKAL (MBF 54 §)

Töm blanketten

Godkännande av användning som samlingslokal
Tillfälligt överskridande av tillåtet antal personer
i samlingslokalen
Blanketten kan också användas för utredningar
till bygglovsansökan

Byggnadstillsynsmyndighet (mottagare)
Myndigheternas anteckningar
Ansökan anlände
Fastighetsbeteckning
Bygglovets/anmälans nummer

1
Byggplats

By/kommundel

Lägenhetens namn/kvarterets nr

Lägenhetens RNr/tomtens nr/
byggplatsens nr

Tomtens/byggplatsens adress
2
Namn
Den sökandes/
anmälarens
kontaktuppgifter Adress
3
Samlingslokal

Telefon tjänstetid
Fax/e-post

Lokalens namn och/eller användningsändamål/Orsak till tillfällig överskridning

Samlingslokalens ägare

Telefon

4
Byggnadslov och
godkännande av
Ny byggnad
samlingslokalen Bygglovets eller ändringslovets signum/datum
5
Uppgifter om
samlingslokalen

Gammal
byggnad

Gammal samlingslokal
Datum då samlingslokalen tidigare godkänts

Egentliga samlingsutrymme m2

Varav samlingslokaler för nöjen, konst
eller motsvarande m2

Antalet toaletter

Antalet lämpliga toaletter för rullstolsburna

Omändras till samlingslokal

Antal våningar
i byggnaden

Lokalen
finns i
våningen

Luftväxling

ke6604-s-e

11.2004

Självdragsventilation
Maskinellt intag
Övriga utrymmen som hör till samlingslokalen och är anslutna till utrymningsvägarna (typ, yta, personantal)

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Personantal
Personantal enligt yta (separat beräkning för varje utrymme som bilaga) (Byggbestämmelsesamlingen E1 tabell 10.4.1)
Fasta sittplatser, antal
Ljudanläggningen är försedd med
teleslinga/induktiv hörslinga
(Byggbestämmelsesamlingen F1)
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Flyttbara stolar, antal

Rullstolsplatser, antal

Annan ljudåtergivning

Följande sida

Töm blanketten
6
Utgångar

Utgångarnas markering
Utrymningsskyltning
Dörrarnas öppningsriktning

Nöd- och säkerhetsbelysning

Öppnas utåt
Dörrarnas antal och bredd sammanlagt m

Öppnas inåt
Utgångarnas antal och bredd, mm totalt

Ledstänger
Finns
Utgångarna har
7
Förflyttning
mellan våningsplan

8
Brandlarm och
släckningsanläggning

9
Bilagor

Nivåskillnader i utgång
Finns ej

Delvis

Finns

mm

Finns ej

Trappor
Sluttande gångar, (lutning)
Förflyttning mellan våningsplan
Hiss

Hissen lämpar sig för rullstolsburna

Hissen lämpar sig inte för rullstolsburna

Annat arrangemang för förflyttning mellan våningsplan
Brandlarm
Styrs till larmcentralen
Släckningsanläggning

Automatiskt brandlarm

Inget automatiskt brandlarm

Automatisk släckningsanläggning

Redskap för första släckningsåtgärder, vilka redskap

Huvudritningarna, 5 serie

Brandmyndighetens utlåtande

Planritning, 5 serie

Hälsovårdsmyndighetens utlåtande

Beräknat personantal
Fullmakt
Polisens utlåtande
10
Delgivning
av beslut
11
Sökandens
underskrift

Avhämtas
Datum och underskrift

Sänds per post

Sida 2/2

Närmare upplysningar:
Finlands byggbestämmelsesamling
del E1 Byggnaders brandsäkerhet
del F1 Att bygga tillgängligt och framkomligt och kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Till början

Färdig

Skriv ut

