A
ANMÄLA
AN enligtt
pllan- och byggförord
b
dningen
D
Datum:_____
___________
_________
enna blankettt används fö
ör anmälningspliktiga occh/eller byggglovsbefriad
de åtgärder
De
Insstallation eld
dstad/rökkan
nal, ändring av
a bärande kkonstruktion, installation eller väsenttlig ändring av
a ventilation
n
sam
mt vatten/avvlopp, grund
dförstärkningg, rivning utaanför planlaggt område mm.
Tillbyggnad 15 m², komplementbyggna
ad 25 m², inr edande av ytterligare bo
ostad.
Fa
astighet och sökande
e
Fa
astighetsbeteckn
ning

Fastighetsa
adress

Fa
astighetsägare ((om annan än sö
ökande)
Sö
ökandes namn ((= byggherre)

Organisations-/pers
sonnummer

Sö
ökandes postad ress (utdelningssadress, postnummer, postort)
E--postadress

Telefon arbete (da
agtid)

Mob
biltelefon

Telef
efon hem

Ko
ontrollansv
varig
Na
amn

Personnummer

Po
ostadress (utdellningsadress, po
ostnummer, pos
stort)
E--postadress

Tele
efon arbete (dag
gtid)

Mobiiltelefon

Teleefon hem

An
nställd av (företa
ag, utdelningsad
dress, postnumm
mer, postort)
Be
ehörighetsklass

Normal art

Certifieringso
organ

Certifieringsnummer

Gäller t.o.m.

Komplicerad art

Ärrende
Rivning

Nyybyggnad elle
er väsentlig ändring av vindkkraftverk

Ändring av bärande konstrruktion

Än
ndring som av
vsevärt påverk
kar planlösninggen

d särskilt
Underhåll avv byggnad med
bevarandevä
ärde
Annat:………
…………………
……………

d åtgärd
Byygglovsbefriad
Än
ndring som vä
äsentligt påverrkar brandskydddet

Ins
stallation eller väsentlig ändring av:
Hiss

Eldstad

R
Rökkanal

Kan farligt avfall förekomma i samband med
d åtgärderna:
Nej

Ja
J (ange vad i en särskild riv
vningsplan)

Ventilation
V

VA-anläggning
V
g

Byggnadstyp
En- två bostadshus

Parhus

Flerbostadshus (hus med 3 eller
fler lgh) med ……………….
berörda lägenheter

Affärshus/restaurang/café

Industribyggnad/lager

Förskola/skola

Carport/garage/förråd

Fritidshus

Gruppbostad
Vindkraftverk
Kedjehus/radhus
Annan:……………………………

Areauppgifter (vid rivning av byggnad/er eller del därav)
Bruttoarea som avses rivas: ……………….. m²

Byggnadsarea som avses rivas: …………m²

Antal berörda byggnader: …………………… st

Övriga uppgifter: ………………………………

Handlingar som bifogas anmälan
Situationsplan

Huvudritning

Fasadritning

Sektionsritning

Konstruktionsritningar

Ventilationsritningar

VA-ritningar

Skyddsrumsbesked

Produktblad som visar produkt- och miljögodkännande (För eldstad)
Kontrollplan

Rivningsplan

Miljöinventering

Certifikat kontrollansvarig

Sakkunnigcertifikat

Brandskyddsdokumentation

Yttrande från
arbetstagarrepresentant

Uppgifter om
medverkande projektörer
och entreprenörer

Bevis om tecknad
byggfelsförsäkring

Energiberäkning

Bevis om tecknat
färdigställandeskydd

Övriga upplysningar

Tidpunkt för påbörjande (tidigast efter erhållet startbesked)
Åtgärden avses påbörjas datum: ……………………………..

Sökandes underskrift

Påbörjande av åtgärder innan startbesked erhållits medför en
automatisk byggsanktionsavgift på minst 0,5 prisbasbelopp.

Kontrollansvarigs underskrift

Sökandes namnteckning

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

INFORMATION


En komplett anmälan består av denna blankett, kontrollplan samt de ritningar och handlingar i övrigt som behövs för
bedömning av ärendet. Om anmälan inte är komplett från början blir handläggningstiden längre.



Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga samt måttsatta. Största godkända format är A3



Debitering kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun.

