Anmälan

Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovsfria åtgärder (Attefallshus)
enligt 9 kap. 7a-c §§ PBL

Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby
Fastighet och sökande/byggherre – Om företag ska bevis om firmatecknare medsändas
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens namn

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

E-postadress

Telefon

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress ovan)

Postnummer

Byggherre (om annan än sökanden)

Organisationsnummer

E-postadress

Telefon

Postadress

Postadress

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)
Kontaktperson, namn

E-postadress

Telefon

Ärende/Åtgärd
Komplementsbyggnad
max 25 m2 BYA

Komplementsbostadshus
max 25 m2 BYA

Uppföra takkkupor
max 2 st.

Tillbyggnad max 15 m2 BTA

Ändrad användning från komplementsbyggnad
till komplementsbostadshus

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
Areauppgifter m.m.
Byggnadsarea
Befintlig
Nytillkommen

m2

Bruttoarea
Befintlig

m2

Nytillkommen

m2

Därav bruttoarea bostäder
Befintlig
Nytillkommen

m2

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter

m2

Bostadsarea (boarea)
Befintlig
Nytillkommen

m2

m2

m2

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, kronor inkl moms

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring)
Fasadbeklädnad

Tegel

Betong

Plåt

Trä

Puts

Lertegel

Betong

Plåt

Isolerglas

Papp

Skiffer

En-/Tvåglas

Trä

Plast

Annat

Kulör (NCS-nr)

Annat

Kulör (NCS-nr)

Koppar

Fönsterbågar

Treglas

Kulör (NCS-nr)

Glas

Takbeläggning
Fönster

Annat

Lättmetall

Vatten och avlopp – Du behöver inte skicka in separat blankett om anslutning till kommunalt VA. Kostnad tillkommer enligt taxa.
VATTEN

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

AVLOPP

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

DAGVATTEN

Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Enskild anläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Anmälan/tillståndspliktig ändring till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
krävs för anslutning till enskild samt
gemensamhetsanläggning.
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Region Gotland

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Information
NPBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en
viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att
avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.
Avgift
Avgift betalas enligt Region Gotlands taxa.
Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post

Ja

Nej

Underskrifter
Sökandens underskrift
Datum:

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Anvisningar och förklaringar
Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har
lämnats eller annat överenskommits med Region Gotlands
byggnadsnämnd.

Kontaktperson
Med kontaktperson avses den person som kan lämna
kompletterande uppgifter om detta ärende.

Blanketten består till stor del av kryssrutor. Endast ett
kryss ska markeras i varje stycke. Om flera alternativ är
möjliga markera det som överväger. Om oklarhet råder om
detta kan förtydliganden göras i rutan Beskrivning
av projektet.

Ärende/åtgärd
Här anges det ändamålet med denna ansökan.

Vid behov kan beskrivning av projektet och eventuella
förtydliganden skrivas på baksidan eller på särskilt papper
Sökanden
Den som undertecknar blanketten och till vilken faktura för
bygglovet kommer att ställas.
Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Fastighetsägare
Samtliga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt,
t.ex. arrendator, servitutshavare.

Enbostadshus
Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.
Enbostadshus i grupp
Utgör minst två friliggande enbostadshus som är avsedda
att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt.
Tvåbostadshus
Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter
antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i
det senare fallet med gemensam ingång från det fria.
Areauppgifter
Se särskilda skisser som visar hur dessa beräknas.
Upplåtelseform
Redovisar hur lägenhetsinnehavarna disponerar
lägenheterna och indelas i hyresrätt, bostadsrätt samt
äganderätt.

