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ANMÄLAN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
För anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen

Anmälan avser
Installation av eldstad/rökkanal

Vindkraftverk

Installation av hiss

Rivning

Ändring av byggnad

Ändring i byggnadens brandskydd

Attefallshus:

Utbyggnad 0-15kvm

Annan åtgärd:………………………………………

Information om vilka bilagor som ska bifogas finns på sidan 2

Byggnadstyp
En/tvåbostadshus

Fritidshus

Komplementbyggnad, (t ex. gäststuga, garage, förråd m.m.)

Hotell/restaurang

Affärshus

Industribyggnad

Flerbostadshus, antal lägenheter…………st

Annat, såsom:…………………………………………………………………………………………………………

Fastighetsbeteckning och datum för påbörjande av åtgärd
Fastighetsbeteckning

Datum

……………………………………………………………………..

Datum då sökt åtgärd ska påbörjas:………………………………

Sökande
Namn sökande/byggherre

Organisationsnr/persnr

Telefon dagtid

Adress(folkbokföringsadress)

Postnummer

Ort

E-postadress, texta tydligt

Är fastighetsägaren samma som sökande

Fax

Ja

Nej

Finns det fler delägare

Ja

Nej

Viktigt att uppgifterna fylls i då det behövs i samband med fakturering

Fakturaadress
Namn

Projekt- eller referensnummer

Adress

Postnummer

Organisationsnr/personr
Ort

Förslag på kontrollansvarig
Namn

Personnummer

Adress

Certifieringsorgan

Postnummer

E-postadress, texta tydlig

Postadress:
Besöksadress:
SamhällsbyggnadsKungsvägen 41
förvaltningen
914 81 NORDMALING
e-post: bmn@nordmaling.se

Ort
Telefon dagtid

Glöm inte att anmälan ska undertecknas

Namnunderskrift betalningsansvarig
Datum och namnunderskrift

Gäller till och med

Namnförtydligande

Telefon:
0930 – 140 00 vx

Telefax:
0930 – 104 90 fax

www.nordmaling.se
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Fackmannamässiga handlingar
Handlingar och ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Om
du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi
att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom
området för att få hjälp. Ritningarna ska utföras med en svart text
och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper,
inga skuggningar.

Bilagor
Information om vilka bilagor som ska bifogas med en anmälan anges nedan. Handläggningstiden är högst
10 veckor efter komplett anmälan, vissa undantag kan förekomma. Du får ett besked när din anmälan är
komplett så att du vet när de 10 veckornas handläggningstid börjar. Med en komplett anmälan menas en
fullständigt ifylld blankett och efterfrågade bilagor.
Anmälan – Vindkraftverk
Bilagor:
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100

Anmälan – Installation av hiss
Bilagor:
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning 1:100
• Sektionsritning 1:100

Anmälan – Installation av ventilation
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100

Anmälan – Installation av eldstad/rökkanal
Bilagor:
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning 1:100, med eldstadens placering i
bostadsplan.
• Sektionsritning 1:100
• Gavelfasad visande skorstenens läge och höjd över
tacknock
• Typgodkännande för eldstaden
• Typgodkännande för rökkanaler

Anmälan – Rivning
Bilagor:
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
med uppgift om:
- Markering med X över byggnad/byggnader
som planeras att rivas.
- Rivningsplan med miljöinventering
Anmälan – Attefallshus, tillbyggnad 0-15kvm
• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
• Planritning i skala 1:100
• Fasadritning i skala 1:100
• Teknisk beskrivning
• Kontrollplan
Anmälan – Ändring av byggnad
Kontakta plan- och byggenheten för information
om vilka eventuella bilagor som ska bifogas.
0930-140 12, 0930-140 96

Anmälan – Ändring i byggnadens brandskydd
• Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
• Planritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100
• Vid större projekt en Brandskyddsdokumentation
Anmälan – Annan åtgärd
Kontakta plan- och byggenheten för information om vilka
eventuella bilagor som ska bifogas. 0930-140 12, 0930140 96

Övrig information
• Anmälan med bilagor inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och Byggenheten, 914 81
NORDMALING. Besöksadress: Kungsvägen 41, NORDMALING
• Din anmälan är en allmän handling.
• Plan- och planenheten tar ut en avgift (fastställd av kommunfullmäktige) för handläggning av ärendet.
• Se även under övrig information på sidan 3
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204.
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Övrig information
Övriga tillstånd/beslut du kan behöva
Tänk på att du även kan behöva andra tillstånd/beslut från Miljö- och hälsoskyddsenheten. Det kan till
exempel vara för anordnande/ändring av enskild avloppsanläggning, installation av torr
toalettlösning/latrinkompost eller värmepumpanläggning, kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten för
mer information 0930-140 24. Ska byggnaden nyttjas till annat än bostadsändamål kan det krävas
ytterligare tillstånd beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Kontakta Plan- och
byggenheten i ett tidigt skede för att få information om vilka eventuella tillstånd/beslut som krävs för
den tänkta verksamheten. För att Plan- och byggenheten, Miljö- och hälsoskyddsenheten ska kunna
samordna handläggningen av dina ärenden ska de skickas in samtidigt.

Kontrollansvarig
En certifierad kontrollansvarig, tidigare kallad kvalitetsansvarig, krävs i de flesta fall när man ska
utföra en lov- och anmälningspliktig åtgärd. Uppgifter om kontrollansvarig ska anges i anmälan.

Invänta startbesked och slutbesked
Enligt Plan- och bygglagen får du inte börja arbetet med din åtgärd innan du fått ett startbesked från
Plan- och byggenheten. Du får inte heller ta åtgärden i bruk innan du har ett slutbesked. Om detta sker
kommer Plan- och byggenheten att ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kontaktuppgifter och öppettider på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Handläggarna träffas säkrast helgfri måndag – onsdag 13.00-14.30, övrig tid kan bokas via telefon
Plan- och byggenheten: 0930-140 12, 0930-14096. Miljö- och Hälsoskyddsenheten 0930-140 24,
0930-141 01.
Adress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan – och byggenheten/Miljö- och hälsoskyddsenheten
914 81 NORDMALING
Besöksadress: Kungsvägen 41
Telefon växel 0930-140 00
Fax 0930-104 90
e-post: bmn@nordmaling.se
www.nordmaling.se

