Anmälan enligt plan- och bygglagen
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen
(PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka
personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med
behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28§ PuL har den
registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.

Information om anmälan enligt plan- och bygglagen (ersätter tidigare bygganmälan)
Denna blankett används för att anmäla sådan åtgärd som anmälaren ämnar utföra på angiven fastighet. Anmälan enligt planoch bygglagen, eller bara anmälan, ersätter från och med 2011-05-02 det som tidigare kallades bygganmälan och skall inte
förväxlas med anmälan om ovårdad tomt eller olovligt uppförd byggnad.
Notera också att anmälningsplikten för bygglovspliktiga åtgärder är borttagen. Om bygglov krävs, behöver man inte göra
anmälan enligt plan och bygglagen. Från och med 2011-05-02 är byggåtgärder antingen bygglovspliktiga eller
anmälningspliktiga; aldrig både och.

Fastighet och anmälare
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Anmälare, namn

Telefon dagtid

Adress och postadress

Faktureringsadress om annan

E-postadress (vänligen texta noggrant)

Fastighetsägare (om annan än anmälaren)

Telefon mobil

Anmälan avser
Nybyggnad
Invändig ändring
Eldstad

Tillbyggnad
Rökkanal

Rivning
Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde
Ändrad användning
Ändring av bärande konstruktion
Ventilation
Hiss
Vatten och/eller avlopp

Byggnads- eller anläggningstyp
En/Tvåbostadshus
Industribyggnad

Garage/carport
Kontor

Skärmtak/uterum
Affärshus

Mur/plank
Hotell/restaurang

Flerbostadshus
Vindkraftverk

Beskrivning av den anmälda åtgärden
(ex ”Ändrad användning från privat garage till verkstad för näringsverksamhet”):

Fortsättning, se bilaga/baksida

Förslag till certifierad kontrollansvarig (se www.boverket.se)
Kontrollansvarig, namn

Telefon dagtid

Telefon mobil

Adress och postadress

Certifiering utfärdad av

Certifiering giltig t.o.m.

KA intygar i enlighet med KAAR 1 härmed sin självständiga ställning i förhållande till den som utför åtgärden

Kontrollansvarigs underskrift

Bifogade handlingar
Situationsplan

Planritning

Fasadritningar

Sektion

Nybyggnadskarta

Jag godkänner att min e-postadress används för all kommunikation, inklusive förenklad delgivning enligt 22–26 §§ delgivningslagen (2010:1932), i detta ärende.

Datum

Underskrift

OBS! För handläggning av ärendet debiterar byggnadsnämnden sökanden enligt gällande taxa
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